VARNOSTNI LIST
DEXAL SMACCHIATORE OXYBLU
Izdano na 02/01/2012 – rel. # <Številka> na <podatki>
V skladu z Uredbo (ES) št. 2015/830

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1. Identifikator izdelka
Koda izdelka: DEXAL SMACCHIATORE OXYBLU
Trgovalna koda: TIK07
1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Odstranjevalec madežev za tkanine
Sektorje uporabe:
Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki)[SU21]
Kategorijo izdelka:
Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi topil)
Priporočena uporaba proti
Ne uporabljajte za nepredvidene namene.
1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Detergenti TIK s.r.l.
Via torricelli, 10
37036 S. Martino Buon Albergo (VR)
Tel. 045.991111
Fax 045.994733
Persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza: zagofab@iperv.it
Izdelal
Detergenti TIK s.r.l.
Via Torricelli, 10
37036 San Martino Buon Albergo (VR)
tel. +39 045991327
fax +39 045994733
email: tik@detergentitik.it

1.4. Telefonska številka za nujne primere
Centro Antiveleni - Ospedale di Niguarda - Milano - Tel. +390266101029

ODDELEK 2. Določitev nevarnosti
2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
2.1.1 Razvrščanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:
Piktogrami:
GHS05, GHS07
Razred nevarnosti in koda(-e) kategorij :
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
Koda(-e) stavkov o nevarnosti:
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
Škodljiv izdelek: ne zaužijte.
Ob stiku z očmi izdelek povzroči resno škodo za oči, kot sta motnjava roženice ali poškodba šarenice.
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2.2. Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:
Piktogram, koda(-e) opozorilnih besed:
GHS05, GHS07 - Nevarnost
Koda(-e) stavkov o nevarnosti:
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.
Koda(-e) dodatnih stavkov o nevarnosti:
ne pride v poštev
Previdnostni stavki:
Splošno
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
Preprečevanje
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Ukrepanje
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,
če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Odstranjevanje
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z veljavnimi predpisi
Vsebuje:
sodium carbonate peroxyhydrate, (1-hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, sodium salt, Sulfuric acid,
mono-C12-16-alkyl esters, sodium salts, Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated
Vsebuje (Uredba ES št. 648/2004):
> 30% belila na osnovi kisika,< 5% parfumi, encimi, anionske površinsko aktivne snovi, fosfonati, neionske
površinsko aktivne snovi, polikarboksilati

2.3. Druge nevarnosti
Snov/mešanica NE vsebuje snovi PBT/vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII
Ni informacij o drugih nevarnostih.
Embalaža mora biti opremljena z otipnim opozorilom.

ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Snovi
Nepomembno
3.2 Zmesi
Za celotno besedilo stavkov o nevarnosti glejte 16. točko.
Snov

Koncentracija

Razvrščanje

Index

CAS

EINECS

REACh

sodium carbonate peroxyhydrate

>= 3 <= 100%

Ox. Sol. 3, H272; Acute
Tox. 4, H302; Eye
Dam. 1, H318

N.A.

15630-89-4

239-707-6

01-2119457
268-30

Sulfuric acid, mono-C12-16-alkyl

>= 3 < 10%

Skin Irrit. 2, H315;

n.a.

73296-89-6

277-362-3

01-211948
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Snov

Koncentracija

Razvrščanje

esters, sodium salts

Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Chronic 3,
H412

Alcohols, C12-14 (even numbered),
ethoxylated

> 1 <= 5%

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318;
Aquatic Chronic 3,
H412

Mixture of sodium carbonate and
fatty acid ethoxylate

> 1 <= 5%

Eye Irrit. 2, H319

(1-hydroxyethylidene)bisphosphoni
c acid, sodium salt

> 1 <= 5%

Acute Tox. 4, H302;
Eye Irrit. 2, H319

Index

CAS

EINECS

REACh
9464-26-xxx
x

68439-50-9

932-106-6

01-2119487
984-16

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

29329-71-3

249-559-4

01-2119510
382-52-0001

ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč
4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje:
Prezračite prostor. Kontaminirani bolnik mora takoj zapustiti prostor in počivati v dobro prezračenem prostoru. Ob slabem
počutju poiščite zdravniško pomoč.
Neposreden stik (čistega izdelka) s kožo.:
Temeljito sperite z milom in tekočo vodo.
Neposreden stik (čistega izdelka) z očmi.:
Takoj temeljito sperite s tekočo vodo, vsaj 10 minut imejte veke odprte, nato pa zaščitite oči s suho sterilno gazo. Nemudoma
poiščite zdravniško pomoč.
Pred pregledom oziroma pred pridobitvijo nasveta okulista ne uporabljajte nobenih kapljic za oči ali mazil.
Zaužitje:
Izdelek je škodljiv in lahko že pri eni sami izpostavljenosti ob zaužitju povzroči nepopravljivo škodo.
Nikakor ne poskušajte izzvati bruhanja. Nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Škodljiv izdelek: ne zaužijte.
Ob stiku z očmi izdelek povzroči resno škodo za oči, kot sta motnjava roženice ali poškodba šarenice.
4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda

ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi
5.1. Sredstva za gašenje
Priporočena sredstva za gašenje:
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Vodno razpršilo, CO2, peno, suhe kemikalije, odvisno od materialov, zajetih v požar.
Gasilna sredstva, ki se jim je treba izogibati:
Vodni curki. Površine vsebnikov, ki so izpostavljene ognju, hladite le z vodnimi curki.
5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Podatki niso na voljo.
5.3. Nasvet za gasilce
Uporabljajte zaščito za dihalni aparat.
Zaščitna čelada in popolna zaščitna obleka
Vodno razpršilo se lahko uporabi za zaščito ljudi, zajetih v ekstinkcijo.
Uporabite lahko tudi samorespirator, še zlasti pri delu v zaprtih ali slabo zračenih prostorih oziroma pri uporabi halogeniziranih
gasilnih aparatov (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF ...).
Vsebnike ohlajajte z vodnim razpršilom.

ODDELEK 6. Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
6.1.1 Za osebje nenujne pomoči:
Zapustite prostor okrog razlitja ali izpusta. Ne kadite.
Nosite masko, rokavice in zaščitno obleko.
6.1.2 Za odzivnike nujne pomoči:
Nosite masko, rokavice in zaščitno obleko.
Izločite vse nezavarovane vire ognja in morebitne vire vžiga. Prepovedano kajenje.
Ukrep ustreznega prezračevanja.
Evakuirajte nevarno območje in se po potrebi posvetujte s strokovnjakom.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Razlitje.
Obvestite pristojne organe.
Ostanke odstranite v skladu s predpisi.
6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
6.3.1 Za zadrževanje:
Hitro obnovite izdelek, nosite masko in zaščitno obleko.
Če je mogoče, izdelek obnovite za ponovno uporabo, ali pa ga pripravite za odstranjevanje.
6.3.2 Za melioracijo:
Po brisanju umijte z vodo zajeti predel in materiale.
6.3.3 Druge informacije:
Nič posebnega.
6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Za več informacij glejte 8. in 13. točko.

ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Med delom ne uživajte hrane ali pijače.
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Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Hranite v tesno zaprtem originalnem vsebniku. Ne shranjujte v odprtih ali neoznačenih vsebnikih.
Vsebniki naj bodo postavljeni pokonci in zaščiteni, tako da preprečite padce ali trke.
Shranjujte v hladnem prostoru in ločeno od toplotnih virov ter preprečite neposredno izpostavljenost sončni svetlobi.
7.3. Posebne končne uporabe
Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki):
Shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1. Parametri nadzora
Ni na voljo za zmes kot celoto podatkov.
Ki se nanašajo na posamezne komponente:
Natrijev karbonat perossidrato:
DNEL: Končna uporaba: Delavci
Pot izpostavljenosti: Skin
Potencialni učinki na zdravje: Lahko povzroči draženje
oči in kožo.
Vrednost: 12,8 mg / cm²
Akutni Lokalni učinki
DNEL: Končna uporaba: Delavci
Pot: inhalacija
Potencialni učinki na zdravje: Draži ulicah
dihal
Vrednost: 5 mg / m³
Na dolgi rok, lokalni učinki
DNEL: Končna uporaba: uporaba potrošnikov
Pot izpostavljenosti: Skin
Potencialni učinki na zdravje: Lahko povzroči draženje
oči in kožo.
Vrednost: 6,4 mg / cm²
Akutni Lokalni učinki
PNEC: Sveža voda
Vrednost: 0,035 mg / l
PNEC: Morska voda
Vrednost: 0,035 mg / l
PNEC: občasne / sproščanje Uporaba
Vrednost: 0,035 mg / l
PNEC: STP
Vrednost: 16,24 mg / l
Žveplova kislina, mono-C12-16-alkilestri, natrijeve soli:
PNEC
Sveža voda: 0,096 mg / l
morska voda: 0,0096 mg / l
izdajanje občasno: 0,036 mg / l
čistilna naprava: 1084 mg / l
Sediment (sladka): 3.37 mg / kg
Usedlina (morska voda): 0,337 mg / kg
tal: 0.616 mg / kg
oralno (sekundarna zastrupitev):
PNEC (ustno) derivat, saj ni pričakovati koli kopičenje v
organizmi.
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DNEL
Operater:. Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, v stiku s kožo: 4060
mg / kg / dan (telesna teža)
Operater:. Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje: 285
mg / m3
potrošnikov. Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, v stiku s kožo: 2440
mg / kg / dan (telesna teža)
potrošnikov. Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje: 85
mg / m3
potrošnikov: Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki Oralno: 24.
mg / kg / dan (telesna teža)
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat:
Ni razpoložljivih podatkov
(1-hidroksietiliden) bisfosfonska kislina, natrijeva sol:
DNEL
DNEL so povezane s kislino aktiven.
DNEL (oral, dolgoročni delavci): 13 mg / kg telesne teže / dan
DNEL (oral, dolgoročna, potrošnik): 6,5 mg / kg telesne teže / dan
PNEC
PNEC so povezana s kislino aktiven.
PNEC (sladko-vodnih): 0,136 mg / l
PNEC (morska voda): 0,0136 mg / l
PNEC (morsko-CHARM): 0.068 mg / l
PNEC (soft-sediment voda): 59 mg / kg WWT
PNEC (morsko-sediment): 5,9 mg / kg WWT
PNEC (zemlja): 96 mg / kg WWT
PNEC (čistilna naprava odpadne vode): 20 mg / l
PNEC (ustno): 12 mg / kg hrane

8.2. Nadzor izpostavljenosti
Ustrezni tehnično-tehnološki nadzor:
Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva (= splošna javnost = potrošniki):
Previdno odprta . Rekapitulacija vedno in takojposodo .
Sprejme ustrezne zaščitne ukrepe.
Ukrepi za zaščito posameznika:
(a) Zaščita oči/obraza
Pri uporabi čistega izdelka nosite zaščitna očala (kletka) (EN 166).
(b) Zaščita kože
(i) Zaščita rok
Pri uporabi čistega izdelka nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN 374-1/EN374-2/EN374-3).
(ii) Drugo
Pri uporabi čistega izdelka nosite obleko za zaščito celotne površine kože.
(c) Zaščita dihalnih poti
Ne pride v poštev pri normalni uporabi.
(d) Toplotne nevarnosti
Poročilo o nevarnosti ni potrebno.
Omejevanje izpostavljenosti okolja:
Uporaba v skladu z dobro delovno prakso za preprečevanje onesnaževanja okolja.
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ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalne in kemijske lastnosti

Vrednost

Videz

Bel prah

Vonj

Dišeče

Mejne vrednosti vonja

ni določena

pH

10-12

Tališče/ledišče

Ta lastnost ni primeren za varnost in razvrščanju

Začetno vrelišče in območje vrelišča

približno 100 C

Plamenišče

nevnetljiv

Hitrost izparevanja

Ta lastnost ni primeren za varnost in razvrščanju

Vnetljivost(trdno,plinasto)

nevnetljiv

Zgornje/spodnjemejevnetljivostialieksplozivno nevnetljiv
sti;
Parni tlak
Ta lastnost ni primeren za varnost in razvrščanju
Parna gostota

ni določena

Relativna gostota

ni na voljo

Topnost

v vodi

Topnost v vodi

da

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda

ni določena

Temperatura samovžiga

Ta lastnost ni primeren za varnost in razvrščanju

Temperatura razpadanja

ni določena

Viskoznost

ni določena

Eksplozivnelastnosti;

Ni razvrščen kot eksploziven, vsebujejo eksplozivov po reg.
CLP Art. (14 (2))
Izdelek ni oksidativnih snovi

Oksidativnelastnosti

9.2. Drugi podatki
Podatki niso na voljo.

ODDELEK 10. Obstojnost in reaktivnost
10.1. Reaktivnost
Ki se nanašajo na posamezne komponente :
Natrijev karbonat perossidrato :
Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja .
10.2. Kemijska stabilnost
Nobenih nevarnih reakcij, če ravna in shranjeni po navodilih.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
Obstajajo nevarne reakcije niso

Metoda določanja

ASTM D92
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10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in virov toplote. Ne mešajte s belilo.

10.5. Nezdružljivi materiali
Ne uporabljajte volne, svile ali usnja in obložene površin ali obdelane (les, kovina, itd). Ne da se namakate in sperite iz oblačil
s kovinsko prevleko.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Ni razgradnji, če uporablja za namen uporabe.

ODDELEK 11. Toksikološki podatki
11.1. Podatki o toksikoloških učinkih
Produkt kot prejetih teste toksičnosti niso bile izvedene
(a) akutna toksičnost: Škodljiv izdelek: ne zaužijte.
(b) jedkost za kožo/draženjena podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(c) resna poškodba oči/draženje: Ob stiku z očmi izdelek povzroči resno škodo za oči, kot sta motnjava roženice ali poškodba
šarenice.
(d) preobčutljivost dihalnih poti ali kože: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(e) mutagenost za zarodne celice: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(f) kancerogenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(g) reproduktivna toksičnost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(h) specifična toksičnost za ciljne organe (STOT), enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za
razvrstitev niso izpolnjena.
(i) specifična toksičnost za ciljne organe (STOT), večkratna izpostavljenostna podlagi razpoložljivih podatkov merila za
razvrstitev niso izpolnjena.
(j) nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Ki se nanašajo na posamezne komponente:
Natrijev karbonat perossidrato:
akutna toksičnost
Opombe: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Natrijev perborat:
LD50 / oralno / podgana: 1.034 mg / kg
LC50 / vdihavanje / podgana: 1,2 mg / l
Opombe: natrijev karbonat
LC50 / vdihavanje / 4 h / podgana:> 0,17 mg / l
Opombe: vodikovega peroksida v vodni raztopini
LD50 / dermalno / kunec:> 2.000 mg / kg
Draženje in korozijo
Koža: Rahlo draženje kože
Opombe: Lahko povzroči draženje kože pri občutljivih osebah. Daljši ali ponavljajoč stik
Koža lahko izsuši kožo in povzroči draženje. Daljši stik s kožo lahko
škode in povzročiti dermatitis.
Oči: draži
Nevarnost hudih poškodb oči.
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sluznica:
Opombe: Lahko povzroči draženje sluznice. krvavitve iz nosu
preobčutljivost
morski prašiček / OECD Testna smernica 406: Non-senzibilizacije.
Dolgotrajna toksičnost
rakotvornost
IARC: To naj bi bilo nekancerogenega.
druge informacije
Opombe: Zaužitje lahko povzroči slabost, bruhanje, bolečine v grlu, bolečine v trebuhu in lahko povzroči
morda perforacija.
Žveplova kislina, mono-C12-16-alkilestri, natrijeve soli:
akutna toksičnost
Ocena akutne strupenosti:
Skoraj toksičen po enkratnem stiku s kožo.
Praktično ni toksičen po enkratnem inhalacijo.
Šibko toksičen po enkratnem zaužitju.
Eksperimentalni / izračunani podatki:
podgana LD50 (oralno):> 2000-5000 mg / kg (OECD - smernica 401)
LD50 kunec (dermalno):> 2000 mg / kg
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov sestavi ali
podobno strukturo.
draženje
Ocena dražilnih učinkov:
Nevarnost hudih poškodb oči.
Draži v stiku s kožo.
Eksperimentalni / izračunani podatki:
Korozija / kunec kože: Draži. (OECD smernica 404)
Resne oči poškodba / kunec: močan dražeč. (OECD smernica 405)
Preobčutljivost dihal / kože
Ocena senzibilizacije:
Testi na živalih so pokazale vpliv ne povzroča preobčutljivost.
Eksperimentalni / izračunani podatki:
morski prašiček: ne povzroča preobčutljivosti
Mutagenost za zarodne celice
mutagenost Ocena:
Testi mutagenosti niso pokazale nobenih genotoksičnega potenciala.
Eksperimentalni / izračunani podatki:
Test Ames
Bakterije: negativen (OECD - smernica 471)
rakotvornost
Ocena rakotvornosti:
Vse razpoložljive informacije ne daje nobenih navedb o morebitnem vplivu
karcinogen.
reproduktivna toksičnost
strupenost Ocena razmnoževanje:
Na podlagi razpoložljivih informacij ni dokazov o strupenosti za razmnoževanje.
Strupena za razvoj.
Ocena teratogenosti:
Snov ni povzročila deformacije pri poskusih na živalih; Vendar pa je bilo opaziti
teratogenega učinka pri visokih koncentracijah izkazalo strupeno za odrasle živali.
strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)
Vrednotenje STOT single:
Na podlagi informacij, je zdaj na voljo, ni pričakovati nobenih posebnih toksičnosti, ciljne organe po
enkratna izpostavljenost.
Strupenost pri ponovljenih odmerkih in strupenost za posamezne organe (ponavljajoča se izpostavljenost)
Vrednotenje toksičnosti po večkratni uporabi:
Na podlagi razpoložljivih informacij ni dokazov o toksičnosti organov
ciljati kot rezultat ponovljenega izpostavljanja.
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nevarnost pri vdihavanju
se ne pričakuje nevarnost aspiracije.
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat:
Ni dokazov o rakotvorne, mutagene in teratogene. alergični na poškodbe kože se lahko pojavi kot posledica ponavljajoče se
izpostavljenosti.
Akutna toksičnost:
LD 50 (oral, pri podganah) 4090 mg / kg
LC50 (z vdihavanjem, pri podganah) 1200 mg / m3 / 2h
LC 50 (z vdihavanjem, pri podganah) 2300 mg / m3 / 2h
LC50 (morski prašiček) 800 mg / m3 / 2h
Vdihavanje: draženje sluznice in dihalnih poti, kašelj, neredno dihanje
Stik s kožo: Lahko povzroči draženje, sušenje in rdečica
Stik z očmi: lahko povzroči draženje, rdečico in bolečine, čim ophtalmia
Zaužitje: Pri zaužitju v velikih količinah lahko povzroči bruhanje, bolečine v trebuhu in drisko
(1-hidroksietiliden) bisfosfonska kislina, natrijeva sol:
Podatki o toksikoloških učinkih.
Akutna toksičnost:
Vrednosti LD / LC50 razvrščanja: oralna LD50: 1100 mg / kg (podgana).
Primarno draženje:
na kožo: Ne draži.
za oči: Draži.
Preobčutljivost: ni znan.
LD50: 1800 mg / kg telesne teže (OECD TG 401)
preobčutljivost dihal
Preobčutljivost snovi (človeška izkušnja)
Mutagenost za zarodne celice
Ni znakov mutagenih učinkov (TG OECD 471, 473, 476)
Korozija / draženje kože
Rahlo draži (TG OECD 404)
Huda poškodba oči / draženje oči
Rahlo draži (TG OECD 405)
Akutna toksičnost pri vdihavanju
Izjeme pri testiranju na podlagi informacij o izpostavljenosti
strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)
Draženje, dihal (ACGIH 2001)

ODDELEK 12. Ekološki podatki
12.1. Strupenost
Proizvod , kot je prejela niso bili opravljeni preizkus vplivov na okolje v primeru nenamernega sproščanja v okolje .
Ki se nanašajo na posamezne komponente:
Natrijev karbonat perossidrato:
Strupenost za ribe:
Opombe:
Škodljivo za vodne organizme.
Tveganje za okolje je omejena le na lastnosti izdelka.
Strupenost za ribe (komponente)
Natrijev perborat: LC50: 70,7 mg / l
Čas izpostavljenja: 96 h
Vrsta: Črnoglavi pisanec (Pimephales promelas)
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje:
Opombe:
Škodljivo za vodne organizme.
Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje. (Sestavni deli)
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Natrijev perborat: EC50: 4,9 mg / l
Čas izpostavljenja: 48 h
Vrsta: Daphnia
Žveplova kislina, mono-C12-16-alkilestri, natrijeve soli:
Strupenost za ribe:
LC50> 1 - 10 mg / l, Leuciscus idus (Screening (kot je OECD 203))
Vodni nevretenčarji:
EC50> 1-10 mg / l, Daphnia magna
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
Vodne rastline:
EC50> 10-100 mg / l, Scenedesmus subspicatus
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
Mikroorganizmi / Vpliv na aktivnega blata:
EC0> 100 mg / l, Pseudomonas putida
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
EC0> 100 mg / l, Pseudomonas putida
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
Kronična toksičnost za ribe:
NOEC <= 1 mg / l, Pimephales promelas
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
Kronična toksičnost za vodne nevretenčarje:
NOEC <= 1 mg / l, Daphnia magna
Produkt ni bil preizkušen. Navedbe so pridobljeni iz snovi / proizvodov podobne strukture ali sestave.
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat:
LC50 ribe (Gambusia affinis) 740 mg / l / 96h
Ribe LC50 (Lepomis macrochirus) 384 mg / l / 24 ur
Nevretenčarji EC50 (Daphnia magna) 151 do 565 mg / l / 24 ur
Nevretenčarji EC50 (Culex sp.) 600 mg / l / 48h
Nevretenčarji EC50 (Dugesia sp.) 360 mg / l / 48h
Nevretenčarji EC50 (Postranice) 176 mg / l / 48h
nevretenčarji LC50 (Lymnea sp.eggs) 403 mg / l / 48 h
EC50 Alge (nitzschia sp.) Od 137 do 1050 mg / l / 5days
(1-hidroksietiliden) bisfosfonska kislina, natrijeva sol:
Strupenost za vodo:
LC50 (Salmo gairdneri):> 100 mg / L 96h.
EC50 (Daphnia magna):> 170 mg / L 96h.
Uporaba v skladu z dobro delovno prakso za preprečevanje onesnaževanja okolja.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Ki se nanašajo na posamezne komponente :
Natrijev karbonat perossidrato :
biorazgradljivost :
ne uporablja anorganska spojina
kemijska razgradnja :
Proizvod razpade v natrijevega karbonata in vodikovega peroksida , ki je nevtralizirana z ogljikovim dioksidom / bikarbonata /
karbonata , vodo in kisik
Žveplova kislina , mono - C12-16 - alkilestri , natrijeve soli :
biorazgradnja oceni in eliminacije ( H2O ) :
Lahko biološko razgradljivo ( po kriterijih OECD ) .
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat :
Ni razpoložljivih podatkov
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( 1 - hidroksietiliden ) bisfosfonska kislina, natrijeva sol :
Ni razpoložljivih podatkov
12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih
Ki se nanašajo na posamezne komponente :
Natrijev karbonat perossidrato :
Vi ne kopičijo v organizmih .
Žveplova kislina , mono - C12-16 - alkilestri , natrijeve soli :
Bioakumulacijski potencial ocena :
Ne smemo čakati na kopičenje v organizmih .
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat :
Ni razpoložljivih podatkov
( 1 - hidroksietiliden ) bisfosfonska kislina, natrijeva sol :
Ni razpoložljivih podatkov

12.4. Mobilnost v tleh
Ki se nanašajo na posamezne komponente :
Natrijev karbonat perossidrato :
Topnost v vodi : 140 g / l ( 20 ° C )
Ne adsorbira na tleh .
Žveplova kislina , mono - C12-16 - alkilestri , natrijeve soli :
prevoz ocena v različnih okoljih :
Snov ne izhlapi v ozračje od vodne gladine.
Če pride v tleh , izdelek curlja proč in se lahko glede na degradacijo , prodrejo
globoko z ogromnimi količinami vode.
natrijevega karbonata zmesi in maščobnih kislin etoksilat :
Ni razpoložljivih podatkov
( 1 - hidroksietiliden ) bisfosfonska kislina, natrijeva sol :
Ni razpoložljivih podatkov
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Snov/mešanica NE vsebuje snovi PBT/vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

12.6. Drugi škodljivi učinki
Ni neželenih učinkov.

ODDELEK 13. Odstranjevanje
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Praznih vsebnikov ne uporabite ponovno. Odstranite jih v skladu z veljavnimi predpisi. Vse preostale izdelke je treba
odstraniti v skladu z ustreznimi predpisi, tako da se obrnete na pooblaščene družbe.
Po možnosti obnovite. Pošljite pooblaščeni centrali za odvajanje ali v sežig pod nadzorovanimi pogoji. Uporabljajte v skladu z
veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

ODDELEK 14. Podatki o prevozu
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14.1. Številka ZN
Ni vključeno v okvir izvedbenih predpisov v zvezi s prevozom nevarnega blaga: po cesti (ADR), po železnici (RID), po zraku
(ICAO/IATA), po morju (IMDG).
14.2. Pravilno odpremno ime ZN
Nič.
14.3. Razredi nevarnosti prevoza
Nič.
14.4. Skupina embalaže
Nič.
14.5. Nevarnosti za okolje
Nič.
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
Podatki niso na voljo.
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
Prenos skupnih usedlin ni predviden.

ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki
15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Podatki niso na voljo.
15.2. Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj ni opravil ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16. Drugi podatki
16.1. Drugi podatki
Opis stavkov o nevarnosti, izpostavljenih v 3. točki
H272 = Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302 = Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 = Povzroča hude poškodbe oči.
H315 = Povzroča draženje kože.
H412 = Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H319 = Povzroča hudo draženje oči.
Razvrščanje na osnovi podatkov o vseh sestavinah mešanice
Glavne reference:
Uredba 1272/2008/ES
Uredba 2015/830/ES
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*** Ta list nadomešca vse predhodne izdaje na
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