
Datum revizije: 01/08/2019 Revizija: 4 Sprememba (datum): 01/12/2018

VARNOSTNI LIST
Solopol Classic Pure

Skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) ta VL ni obvezen in je predviden zgolj v informativne namene.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime izdelka Solopol Classic Pure

Številka izdelka SCP30MLWW, SCP2LT, SCP4LTR

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe Čistilo za roke.

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 Ni primerno.

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev (ES 1272/2008)
Fizikalne nevarnosti Ni razvrščeno

Nevarnosti za zdravje Ni razvrščeno

Nevarnosti za okolje Ni razvrščeno

2.2 Elementi etikete

Stavki o nevarnosti NC Ni razvrščeno

Opombe pri označevanju Za kozmetični izdelek ureja Direktiva 76/768 EGS (s spremembami) in Uredbo ES št
1223/2009 (s spremembami) in je zato izvzeta iz varnostnega lista zahteve Uredbe ES št
1907/2006 (s spremembami). Prav tako je izvzeta iz oproščeno in uredbe o razvrščanju,
označevanju in pakiranju (ES) št 1272/2008.

2.3 Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
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Solopol Classic Pure

INCI AQUA (WATER)
JUGLANS REGIA SHELL POWDER (ASTOPON®)
LAURETH-6
SODIUM LAURETH SULFATE
SULFATED CASTOR OIL
DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE
SODIUM CHLORIDE
POLYGLYCERYL-3 CAPRATE
OLEIC ACID
ALOE BARBADENSIS EXTRACT
CELLULOSE GUM
XANTAHN GUM
SODIUM BENZOATE
POTASSIUM SORBATE
CITRIC ACID

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje Ni pomembno. Redka oblika izpostavljenosti, saj izdelek ne vsebuje hlapnih snovi.

Zaužitje Usta temeljito izprati z vodo. 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.

Zaužitje Posebni simptomi niso znani.

Stik s kožo Posebni simptomi niso znani.

Stik z očmi Lahko povzroči začasno 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 Izdelek ni vnetljiv. Uporabiti sredstva za gašenje požara, ki so primerna za okoliški požar.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgorevanja Ni znanih nevarnih produktov razkroja.

5.3 Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi med gašenjem
požara

Za gašenje ni znanih posebnih varnostnih ukrepov.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi Preprečiti stik z očmi.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
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Solopol Classic Pure

Okoljevarstveni ukrepi Ne velja za znatno tveganje zaradi majhne uporabljene količine.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode za čiščenje Odplakniti razlitje z obilo vode. Preprečiti onesnaženje ribnikov ali vodotokov z vodo,
predhodno uporabljeno za čiščenje. Razlitje vsrkati z negorljivim, vpojnim materialom. Ne
izpuščati v kanalizacijo ali vodotoke ali na tla.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Sklicevanje na druge oddelke Za odstranjevanje odpadkov, glej Oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ukrepi za varno ravnanje Preprečiti stik z očmi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Varnostni ukrepi za
skladiščenje

Stabilno pri normalnih temperaturah okolice.

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

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki
nadzor

Ni pomembno.

Zaščita za oči/obraz Ni pomembno.

Higienski ukrepi Ni pomembno.

Zaščita dihal Ni posebnih priporočil.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz Viskozna tekočina.

Barva Rjava.

Vonj Karakterističen.

pH pH (razredčena raztopina): 5.0-5.5 (100 g/l) (20.00 °C)

Relativna gostota ~ 1.075 @ 20°C

Viskoznost 2500-4000 mPa s @ 20°C

9.2 Drugi podatki

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reaktivnost Ni znane nevarnosti glede reaktivnosti izdelka.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilnost Stabilno pri normalnih temperaturah okolice.
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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

Ni znanih okoliščin, ki lahko imajo za posledico nevarno situacijo.

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 Se ne razgradi, če se uporablja in skladišči, kot je priporočeno.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Splošni podatki Poobleščen toksikolog, je ocenil varnost izdelka, ter ga odobril na podlagi uredbe o
kozmetičnih izdelkih ES št 1223/2009. Na osnovi poznavanja lastnosti komponent pri normalni
uporabi ni mogoče pričakovati škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Vsi dosedanji podatki
kažejo, da je produkt popolnoma neškodljivo za kožo. 48 urni posamični rezultati patch
testiranja kažejo, da je artikel ne dražljiv.

Vdihavanje Ni znanih posebnih nevarnosti za zdravje.

Zaužitje Pri zaužitju lahko povzroči nelagodje.

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

Stik z očmi Lahko povzroči začasno draženje oči.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

Strupenost za okolje Ne velja kot nevarno za okolje.

12.1 Strupenost
12.2 Obstojnost in razgradljivost

Obstojnost in razgradljivost Površinsko aktivna(e) snov(i) izpolnjuje(jo) merila za biološko razgradljivost, kot je določeno v
Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki se nanašajo na izjavo, so na voljo
pristojnim organom držav članic in jim bodo na voljo na njihovo neposredno zahtevo ali na
zahtevo proizvajalca detergentov.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacijski potencial Na razpolago ni podatkov o kopičenju v organizmih.

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

Metode odstranjevanja Odpadke odlagati le na odobrenih odlagališčih, skladnih z zahtevami lokalnega organa,
pristojnega za odlaganje odpadkov. Kjerkoli je možno, izdelke ponovno uporabiti ali reciklirati.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Opombe glede cestnega
prevoza

Ni razvrščeno.

Opombe glede železniškega
prevoza

Ni razvrščeno.

Opombe glede morskega
prevoza

Ni razvrščeno.

Opombe glede zračnega
prevoza

Ni razvrščeno.

14.1 Številka ZN

Ni primerno.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni primerno.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni primerno.

14.4 Skupina embalaže

Ni primerno.

14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno/onesnaževalec morja
Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni primerno.

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

Prevoz v razsutem stanju v
skladu s Prilogo II k MARPOL
73/78 in Kodeksom IBC

Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Zakonodaja ES Za kozmetični izdelek ureja Direktiva 76/768 EGS (s spremembami) in Uredbo ES št
1223/2009 (s spremembami) in je zato izvzeta iz varnostnega lista zahteve Uredbe ES št
1907/2006 (s spremembami). Prav tako je izvzeta iz oproščeno in uredbe o razvrščanju,
označevanju in pakiranju (ES) št 1272/2008.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
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Razlaga sprememb Nova programska oprema SDS

Datum revizije 01/08/2019

Revizija 4

Sprememba (datum) 01/12/2018

Številka VL 20750

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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