
Datum revizije: 12/10/2018 Revizija: 20 Sprememba (datum): 10/26/2018

VARNOSTNI LIST
Deb Instant Foam Complete

Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, spremenjeno.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka Deb Instant Foam Complete

Številka izdelka DIS1000ML, DIS250ML, DIS47ML, DIS400ML, IFS250ML, IFS1000ML, IAF400ML, IFS47ML,
2717, IFS1LTFEN, 2719, 2720, 2718, 2719EX, FI2718, IFS1LTFSC, FI2720, 6770720,
6770730, 6770736, 6770749, DIX400ML, DIX1L, DIF1200, 2720EX, DIF1247, IFS1LTFNL,
DIF12400EX, DIF610EX, dif610, IFS1LTFDE

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe PT1 Biocidni pripravek za človekovo osebno higieno.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj SC Johnson Professional GmbH
Mies van der Rohe Business Park,
Gebäude B1,
Girmesgath 5,
D-47803 Krefeld,
Deutchland
+49 2151 7380 8080
information@scj.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefon za nujne primere Telefonska številka za nujne primere: v primeru zastrupitve pokličite nujno pomoč na številko
112.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (ES 1272/2008)
Fizikalne nevarnosti Flam. Liq. 2 - H225

Nevarnosti za zdravje Eye Irrit. 2 - H319

Nevarnosti za okolje Ni razvrščeno

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost

      

Opozorilna beseda Nevarno

Stavki o nevarnosti H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
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Previdnostni stavki P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
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.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.
P404 Hraniti v zaprti posodi.
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

Dodatni podatki na etiketi BPR001 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o
proizvodu.

Dodatni previdnostni stavki P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine ter izenačiti potenciale.
P241 Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam.
P242 Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.
P243 Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P264 Po uporabi temeljito umiti onesnaženo kožo.
P280 Nositi zaščito za oči.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.
Kožo izprati z vodo ali prho.
P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi peno, ogljikov dioksid, suh prah ali vodno
meglo.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

ETHANOL 80.0%

Številka CAS: 64-17-5 Številka ES: 200-578-6 Registracijska številka REACH: 01-
2119457610-43-XXXX

Razvrstitev
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319

Celotno besedilo vseh stavkov o nevarnosti se nahaja v Oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni podatki Če se nelagodje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

Vdihavanje Premakniti prizadeto osebo na svež zrak in jo pustiti na toplem počivati v položaju, ki olajša
dihanje.

Zaužitje Izprati usta. Prizadeti osebi takoj dati piti veliko količino vode, da se popita kemikalija razredči.
Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar v usta. Ne izzvati bruhanja. Če se nelagodje
nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo Ni pomembno.

Stik z očmi Odstranite morebitne kontaktne leče in široko razprite veke. Nadaljevati z izpiranjem najmanj
15 minut. Če se simptomi pojavijo po umivanju, takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje Posebni simptomi niso znani.
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Zaužitje Lahko povzroči slabost, glavobol, omotico in zastrupitev.

Stik s kožo Ni znano.

Stik z očmi Lahko povzroči hudo draženje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika Ni posebnih priporočil.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje Gasiti z naslednjimi mediji: Razpršen vodni curek, megla ali meglica. Pena, ogljikov dioksid ali
suh prah. Suha kemična sredstva, pesek, dolomit, itd.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti Izdelek je lahko vnetljiv.

Nevarni produkti izgorevanja Ogljikovi oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi med gašenjem
požara

Požar gasiti iz varne razdalje ali zaščitenega mesta.

Posebna zaščitna oprema za
gasilce

Nositi nadtlačni izolirni dihalni aparat (IDA) z obrazno masko in primerna zaščitna oblačila.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v Oddelku 8 varnostnega lista.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi Ne izpuščati v kanalizacijo ali vodotoke ali na tla. Zajeziti razlitje s peskom, zemljo ali drugim,
ustreznim negorljivim materialom.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za čiščenje Odstraniti vse vire vžiga. Kajenje, iskre, plameni ali drugi viri vžiga so v bližini razlitja
prepovedani. Uporabiti električno opremo, odporno proti eksplozijam. Zagotoviti zadostno
prezračevanje. Absorbirati z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo, in namestiti v posode. Po
ravnanju z razlitjem, temeljito sprati.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Sklicevanje na druge oddelke Za osebno zaščito, glej Oddelek 8.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ukrepi za varno ravnanje Izogibati se vročini, iskram in odprtemu ognju. Preprečiti stik z očmi. Dobro splošno
prezračevanje bi moralo zadostovati za nadzor izpostavitve delavcev onesnaževalcem zraka.

Nasveti o splošni higieni dela V delovnem območju ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Varnostni ukrepi za
skladiščenje

Skladiščiti v dobro zaprti, originalni posodi, v suhem, hladnem in dobro prezračevanem
prostoru. Izogibati se vročini, iskram in odprtemu ognju. Hraniti pri temperaturi do 40°C.
Preprečiti statično naelektrenje.
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Razred skladiščenja Skladišče, primerno za vnetljive tekočine.

7.3 Posebne končne uporabe

Posebna(e) končna(e)
uporaba(e)

Identificirane uporabe izdelka so podrobno opisane v Oddelku 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora
Mejne vrednosti izpostavljenosti
ETHANOL

Mejna vrednost izpostavljenosti (8-urno povprečje): 1000 ppm 1900 mg/m³
Kratkotrajna vrednost izpostavljenosti (15-minut): 4000 ppm 7600 mg/m³
Y
Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in BAT- vrednosti.

ETHANOL (CAS: 64-17-5)

DNEL Obrt - Vdihavanje; lokalni učinki: 1900 mg/m³
Obrt - Stik s kožo; Dolgotrajno sistemski učinki: 343 mg/kg/dan
Obrt - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski učinki: 950 mg/m³
Porabnik - Vdihavanje; lokalni učinki: 950 mg/m³
Porabnik - Stik s kožo; Dolgotrajno sistemski učinki: 206 mg/kg/dan
Porabnik - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski učinki: 114 mg/m³
Porabnik - Zaužitju; Dolgotrajno sistemski učinki: 87 mg/kg/dan

PNEC - morska voda; 0.79 mg/l
- Sveža voda; 0.96 mg/l
- Občasen izpust; 2.75 mg/l
- STP; 580 mg/l
- Usedlina (sladkovodna); 3.46 mg/kg
- Usedlina (morska); 2.9 mg/l
- Tla; 0.63 mg/kg

COCOGLUCOSIDE (CAS: 68515-73-1)

DNEL Delavci - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski učinki: 420 mg/m³
Delavci - Dermalno; Dolgotrajno sistemski učinki: 595000 mg/kg bw/dan
Splošna populacija - Vdihavanje; Dolgotrajno sistemski učinki: 124 mg/m³
Splošna populacija - Dermalno; Dolgotrajno sistemski učinki: 357000 mg/kg bw/dan
Splošna populacija - Oralno; Dolgotrajno sistemski učinki: 35.7 mg/kg bw/dan

PNEC - Sveža voda; 0.176 mg/l
- morska voda; 0.0176 mg/l
- Občasen izpust; 0.27 mg/l
- STP; 560 mg/l
- Usedlina (sladkovodna); 1.516 mg/kg
- Usedlina (morska); 0.152 mg/kg
- Tla; 0.654 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščitna oprema
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Ustrezen tehnično-tehnološki
nadzor

Ni pomembno.

Zaščita za oči/obraz Če ocena tveganja pokaže, da lahko pride do stika z očmi, je uporaba očal, skladnih z
odobrenim standardom, obvezna. Osebna zaščitna oprema za oči in obraz mora biti v skladu
z evropskim standardom EN166.

Zaščita rok Ni primerno.

Druga zaščita kože in telesa Ni pomembno.

Higienski ukrepi V delovnem območju ne kaditi. Takoj sleči kontaminirana oblačila.

Zaščita dihal Ni pomembno.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz Prozorna tekočina.

Barva Brezbarvna.

Vonj Alkoholni.

Mejne vrednosti vonja Ni določeno.

pH pH (koncentrirana raztopina): 5.0-7.5

Tališče/ledišče Ni določeno.

Začetno vrelišče in območje
vrelišča

Ni določeno.

Plamenišče 15.5 C°C A.9

Hitrost izparevanja Ni določeno.

Zgornje/spodnje meje
vnetljivosti ali eksplozivnosti

Ni določeno.

Parni tlak Ni določeno.

Parna gostota Ni določeno.

Relativna gostota ~ 0.844 @ 20°C

Topnost(i) Topno v vodi.

Porazdelitveni koeficient Ni določeno.

Temperatura samovžiga Ni določeno.

Temperatura razpadanja Ni določeno.

Viskoznost 2.67 mPa s @ 20°C

Eksplozivne lastnosti Ni določeno.

Oksidativne lastnosti Ne izpolnjuje kriterijev za razvrstitev kot oksidativno.

9.2 Drugi podatki

Drugi podatki Ni zahtevane nobene informacije.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost
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Reaktivnost Ni znane nevarnosti glede reaktivnosti izdelka.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilnost Ni posebnih pomislekov glede stabilnosti.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost nevarnih reakcij Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba
izogniti

Izogibati se vročini, plamenom in ostalim virom vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Nezdružljivi materiali Za noben določen material, ali skupino materialov, ni verjetno, da bi reagirala z izdelkom in
tako ustvarila nevarno situacijo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje Ogljikovi oksidi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost - pri zaužitju
Opombe (LD₅₀ pri zaužitju) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - v stiku s kožo
Opombe (LD₅₀ za kožo) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Akutna strupenost - pri vdihavanju
Opombe (vdihavanje LC₅₀) Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Jedkost za kožo/draženje kože
Podatki za živali Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju
Preobčutljivost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost kože
Preobčutljivost kože Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost za zarodne celice
Genotoksičnost - in vivo Ne vsebuje snovi, za katere je znano, da so mutagene.

Rakotvorno
Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Strupenost za razmnoževanje
Strupenost za razmnoževanje
- razvoj

Ne vsebuje snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje.

Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost
STOT – enkratna
izpostavljenost

Na voljo ni nobenih informacij.

Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost
STOT – ponavljajoča se
izpostavljenost

Na voljo ni nobenih informacij.
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Nevarnost pri vdihavanju
Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Splošni podatki Ni znanih posebnih nevarnosti za zdravje.

Vdihavanje Ni znanih posebnih nevarnosti za zdravje.

Zaužitje Lahko povzroči slabost, glavobol, omotico in zastrupitev.

Stik s kožo Pri priporočeni uporabi ne bi smelo priti do draženja kože.

Stik z očmi Draži oči. Simptomi zaradi prevelike izpostavljenosti lahko vključujejo naslednje: Pordelost.
Bolečina.

Toksikološki podatki o sestavinah

ETHANOL

Akutna strupenost - pri zaužitju

Akutna strupenost pri
zaužitju (LD₅₀ mg/kg)

10,470.0

Vrsta Podgana

ATE pri zaužitju (mg/kg) 10,470.0

Akutna strupenost - v stiku s kožo

Akutna strupenost za kožo
(LD₅₀ mg/kg)

20,000.0

Vrsta Kunec

Akutna strupenost - pri vdihavanju

Akutna strupenost pri
vdihavanju (LC₅₀ hlapi
mg/l)

117.0

Vrsta Podgana

ATE pri vdihavanju (hlapi
mg/l)

117.0

Jedkost za kožo/draženje kože

Podatki za živali Ocena otekline: Neznatna oteklina - komaj zaznavno (1).

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Strupenost za okolje Za izdelek se ne pričakuje, da bo nevaren za okolje.

12.1 Strupenost

Strupenost Za izdelek se ne pričakuje, da bo strupen za vodne organizme.

Ekološki podatki o sestavinah

ETHANOL

Akutna strupenost za vodno okolje

Akutna strupenost - ribe LC50, 96 ure: 15300 mg/l, Pimephales promelas (črnoglavi pisanec)
LC₅₀, 96 hours: mg/l, Ribe
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Akutna strupenost - vodni
nevretenčarji

EC₅₀, : 858 24H mg/l, Morski nevretenčarji
EC₅₀, > 48 ure: 10000 mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha)
EC₅₀, 48 hours: mg/l, Daphnia magna (velika vodna bolha)

Akutna strupenost - vodne
rastline

EC₅₀, 72 ure: 275 mg/l, Sladkovodne alge
IC₅₀, 72 hours: 5000 mg/l, Alge

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Obstojnost in razgradljivost Za izdelek se pričakuje, da je biološko razgradljiv.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial Na razpolago ni podatkov o kopičenju v organizmih.

Porazdelitveni koeficient Ni določeno.

12.4 Mobilnost v tleh

Mobilnost Izdelek je topen v vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Rezultati ocene PBT in vPvB Izdelek ne vsebuje snovi, ki so razvrščene kot PBT ali vPvB.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Drugi neželeni učinki Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Splošni podatki  Pri ravnanju z odpadki, je treba upoštevati varnostne ukrepe, ki veljajo za ravnanje z
izdelkom.

Metode odstranjevanja Ta izdelek in njegovo embalažo morate odstraniti kot nevarno. Odpadne izdelke ali
uporabljene posode odstraniti skladno z lokalnimi predpisi. Kjerkoli je možno, izdelke ponovno
uporabiti ali reciklirati.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Št. UN (ARD/RID) 1170

Št. UN (IMDG) 1170

Št. UN (ICAO) 1170

Št. UN (ADN) 1170

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

UN uradno ime blaga
(ADR/RID)

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

UN uradno ime blaga (IMDG) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

UN uradno ime blaga (ICAO) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

UN uradno ime blaga (ADN) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR/RID razred 3

ADR/RID kod razvrstitve F1
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ADR/RID nalepka 3

IMDG razred 3

ICAO razred/oddelek 3

ADN razred 3

Prevozne nalepke

14.4 Skupina embalaže

ADR/RID embalažna skupina II

IMDG embalažna skupina II

ICAO embalažna skupina II

ADN embalažna skupina II

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno/onesnaževalec morja
Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

EmS F-E, S-D

ADR kategorija prevoza 2

Kod ukrepanja v sili •2YE

Identifikacijska številka
nevarnosti (ADR/RID)

33

Kod omejitve za predore (D/E)

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Zakonodaja ES Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (z dopolnitvami).
Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o
razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (z dopolnitvami).
Direktiva Komisije z dne 29. maja 1991 o doloèitvi indikativne mejne vrednosti v skladu z
Direktivo Sveta 80/1107/EGS o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti
kemiènim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu.
Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih
mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o
varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti
kemičnim dejavnikom pri delu (z dopolnitvami).
Uredba Evropske skupnosti (EU) št. 528/2012 (s spremembami in dopolnitvami) o dostopnosti
in uporabi biocidnih izdelkov na trgu.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.
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ODDELEK 16: Drugi podatki

Splošni podatki "Biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo  vedno preberite oznake in podatke
"
.

Reference ključne literature in
virov podatkov

Kjer so scenariji o izpostavljenosti snovi navedene v razdelku 3 na voljo, so bili ocenjeni za
namene opredeljeni v tem varnostnem listu ali na etiketi proizvoda in ustrezne informacije
vključene v tem varnostnem listu.

Razlaga sprememb (EU) 2015/830

Datum revizije 12/10/2018

Revizija 20

Sprememba (datum) 10/26/2018

Številka VL 20973

Stavki o nevarnosti v celoti H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Vsi zapiski z opozorilnimi
stavki in izjave o nevarnosti.

Celotno besedilo z opozorilni stavki in izjavami o nevarnosti v oddelku 16 se nanaša na
referenčne številke v točkah 2 in 3, in ni nujno za razvrstitev končnega izdelka.

Podatki se nanašajo samo na posebej določen izdelek in morda ne bodo veljavni za ta izdelek, uporabljen v kombinaciji s
kakim drugim izdelkom ali v katerem koli procesu. Podatki so, po najboljšem vedenju in prepričanju družbe, točni in zanesljivi
v času navedenega datuma. Vendar ni nobenega jamstva, garancije ali možnih pripomb glede njegove točnosti, zanesljivosti
ali popolnosti. Odgovornost  uporabnika je, da se prepriča o primernosti podatkov za lastno, posebno uporabo.
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