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ЧАСТ 1: Описание на препарата или сместа и на фирмата
Продуктов идентификатор

Spülan Compact –сол за съдомиялна машина
Важни, идентифицирани употреби на продукта или сместа и употреби, които не се препоръчват
Употреба на препарата/на сместа :Детергент за професионална употреба.

Пречистване на водата в съдомиялни машини.
Подробни данни за доставчика, който е изготвил информационния лист за безопасност

Име на фирма:
Улица:
Населено място:
Телефон:
E-Mail:
Лице за контакти:
E-Mail:
Интернет:
Отдел издаващ справката:
Телефон за спешни случаи:

Токсикология Пирогов

Becker Chemie GmbH
Вестринг 87-89
Г-33818 Леополдсхьое
+49(0)5202-9923-0
Факс:
+49(0)5202-9923-12
info@becker-chemie.de
Тепефон: +49(0)5202-9923-0
господин Др. Новески
auskunft24@t-online.de
www.becker-chemie.de
Отдел безопасност на продуктите Тел.: +49(0)5202-9923-0
056/ 85 38 39; 0899 89 76 26 (9-17 часа)
02/ 915 42 33; 915 43 46

ЧАСТ 2: Възможни опасности
Класификация на препарата или сместта

Този продукт не е класифициран като опасен съгласно Директива 67/548/ЕИО.
GHS-катигоризация

Продуктът не е категоризиран като опасен по смисъла на Директива № 1272/2008.
Елементи на маркировката
Указания за маркировката

Продуктът не изисква маркировка съгласно Директива 67/548/ЕИО.
Други опасности

Не е задължителна маркировка по смисъла на Директива за приготвяне 1999/45/ЕО

ЧАСТ 3: Състав/информация за съставките
Вещество
Опасни компоненти
EG-№
CAS-№

Описание
Класификация

Индекс-№
REACH-№

GHS-Класификация

231-598-3
7647-14-5

Натриев хлорид

Част

100 %

Формулировка на указанията за безопасност можете да намерите в част 16.
Допълнителни данни

ЧАСТ 4: Мерки за оказване на първа помощ
Описание на мерките за оказване на първа помощ
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При контакт с кожата

Съблечете незабавно замърсеното, пропито облекло.
При раздразнение на кожата се консултирайте с лекар.
При контакт с очите

Незабавно внимателно изплакнете с душ за очи или с вода.
При появили се или продължаващи оплаквания се консултирайте с лекар.
При поглъщане

При инцидент или неразположение незабавно се свържете с лекар (при възможност покажете, упътването за
употреба или листа за безопасност).

ЧАСТ 5: Мерки за противопожарна безопасност
Гасителен агент
Подходящ гасителен агент

Съгласувайте според пожара на обкръжаващата среда.
Указание за действия при пожар

В случай на пожар: Използвайте автономен уред за предпазване на дишането.
Допълнителни указания

Замърсената от гасенето вода да се събере отделно.

ЧАСТ 6: Мерки при неволно разпръскване
Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Отведете лицата на сигурно място.
Мерки за опазване на околната среда

Замърсената от гасенето вода да се отстрани съгласно предписанията на властите.
Методи и материал за ограничаване и почистване

Да се разреди с много вода.

ЧАСТ 7: Ползване и съхранение
Предпазни мерки за безопасно ползване
Указания за безопасна боравене

Съхранявайте само в оригиналната опаковка.
Указания за предпазване от пожар и експлозия

Не са необходими специални мерки.
Условия за безопасно съхранение вземайки предвид непоносимостта към продукта
Изисквания за складове и контейнери

Съхранявайте само в оригиналната опаковка.

ЧАСТ 8: Ограничаване и контрол на контакта/лични средства за безопасност
Параметри за контрол
Ограничаване и контрол на контакта
Мерки за предпазване и хигиена

На работното място да не се яде, пие, пуши, смърка.
Защита при дишане

Не е необходима защита при дишане.
Защитни ръкавици

Защитни ръкавици: не са необходими.
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Защитни очила

Защитни очила: Не са необходими.

ЧАСТ 9: Физични и химични свойства
Данни за основните физични и химични свойства
Агрегатно състояние:
Цвят:
Мирис:

твърдо: кристално
бял
без мирис

Промяна в състоянието

Норма на изпитване

Точка на топене:

неопределена

Точка на възпламеняване

неприложима

Опасност от експлозия

няма опасност от експлозия.
Окисляващи свойства

не се окислява
Газово налягане:

неопределено

Водоразтворимост:

изцяло разтворим

Други данни

не се възпламенява

ЧАСТ 10: Стабилност и реактивност
Условия, които трябва да се избягват

Няма опасни реакции при правилна употреба и съхранение.

ЧАСТ 11: Токсикологични данни
Данни за токсикологично въздействие
Токсикологични тестове
Остра токсичност

Няма налични токсикологични данни.
Сенсибилизация

Не е сенсибилизиращ.

ЧАСТ 12: Екологична информация
Токсичност

Няма данни за екотоксичност.
Устойчивост и разградимост

Използваните в сместа повърхностни активни вещества съотв. на Директива за детергенти (№ 648/2004)
и са напълно аеробно разграждащи се. Продукта не влияе на AOX-стойността на водата.

ЧАСТ 13: Указания за третиране на отпадъците
Методи за третиране на отпадъци
Препоръка

Разпределението на кодовете на отпадъците /наименованията на отпадъците трябва да се
извърши съгласно специфичните условия на Европейския каталог за отпадъците.
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Изхвърляне на непочистена опаковка и препоръчвано средство за почистване

Опаковка: Напълно използваната опаковка може да бъде върната в пункт за отпадъци.

ЧАСТ 14: Информация за транспорт
Сухопътен транспорт (ADR/RID)
Рискове при транспорт-клас:

Не е опасен товар по смисъла на директивите за транспорт.

ЧАСТ 15: Правни разпоредби
Предписания за безопасност, опазване на здравето и околната среда/специфични правни разпоредби за продукта или
за сместа
Национални разпоредби

Клас опасност за водите
Статус:

1 – слабо опасен за водата
Клас опасност за водите - самооценка

ЧАСТ 16: Друга информация
Друга информация

Указанията за преработка и употреба се намират в техническата листовка към продукта.
Информацията е актуална към данните ни към настоящия момент, въпреки това те не
определят със сигурност характеристиките на продукта и не обвързват в правно отношение.
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