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* 1 »Identifikacija snovi/pripravka in družbe/podjetja:«

· Podatki o proizvodu
· Trgovsko ime: ROOM CARE R9-PLUS
· Viri: FM004171
· Uporaba snovi / pripravka:Sredstvo za profesionalno čiščenje/vzdrževanje
· Proizvajalec/dobavitelj:
Diversey d.o.o.
Tržaška cesta 37a
2000 Maribor
VLinfoSLO@diversey.com, VLinfoSLO@johnsondiversey.com

· Področje/oddelek za informacije:
Diversey d.o.o.
Tel: (02) 3207000
Fax: (02) 3207070

· Informacije v sili / Telefon za nujne primere:
V primeru zastrupitve poiščite pomoč pri osebnem zdravniku. V primeru hujše zastrupitve pokličite 112/Diversey
tel.: (02) 320 70 32.

2 »Ugotovitve o nevarnih lastnostih:«

· Opis nevarnosti:Ne-nevaren proizvod glede na klasifikacijske sisteme ustreznih EC vodil/smernic.

· Posebna navodila glede nevarnosti za človeka in okolje:Odpade
· Sistem klasifikacije:
Klasifikacija ustreza aktualnim seznamom ES, vendar je dopolnjena s podatki iz strokovne literature in s podatki podjetji.

3 »Sestava/informacije o sestavinah:«

· Kemijska karakteristika
· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· Nevarne sestavine:
CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1

citronska kislina Xi; R 36 5-15%

CAS: 69011-36-5
Polymer

neionski tenzid (izotridekanol, etoksiliran) Xn, Xi; R 22-41 <5%

· Sestava glede na EU Uredbo o detergentih 648/2004.
neionski tenzidi < 5%

parfumi, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional

· Dodatni napotki:Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

4 »Ukrepi prve pomoči:«

· Splošni napotki:Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
· V primeru vdihavanja:Odstraniti iz vira izpostavljenosti. V primeru pojava simptomov, poiskati zdravniško pomoč.
· Če pride v stik s kožo:Proizvod na splošno ne draži kože.
· Če pride v stik z očmi:
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.

· Če snov zaužijemo:Izprati usta in piti obilo vode.

5 »Ukrepi ob požaru:«

· Ustrezna sredstva za gašenje:
CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno
peno.

(nadaljevanje na strani 2)
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· Posebna zaščitna oprema:Posebni ukrepi niso potrebni.

6 »Ukrepi ob nezgodnih izpustih:«

· Varnostni ukrepi za zaščito oseb:Nositi primerno osebno zaščito, navedeno v poglavju 8.
· Varnostni ukrepi za zaščito okolja: Preprečiti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti.
· Postopek čiščenja po nezgodnem izpustu/pobiranje:
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žagovina).
Pobran material odstraniti v skladu s predpisi.

7 »Ravnanje in skladiščenje:«

· Ravnanje:
· Napotki za varno ravnanje s snovjo:
Posebni ukrepi niso potrebni.
V skladu z navodili o ravnanju s kemikalijami.
Samo za profesionalno uporabo.

· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:Posebni ukrepi niso potrebni.
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:
Hraniti samo v originalni posodi.
V skladu z zakonodajo.

· Napotki za skupno skladiščenje: V skladu z zakonodajo.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja: Nobeni

8 »Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita:«

· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:Ni drugih podatkov, glej točko 7.
· Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:
Proizvod ne vsebuje bistvenih količin snovi z mejnimi vrednostmi, ki jih je na delovnem mestu treba nadzorovati.

· Dodatni napotki:Za osnovo so ob sestavljanju služili veljavni seznami.
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
· Zaščita dihal: Osebna zaščita navadno ni potrebna. Ne vdihavati prahu, meglice ali aerosola.
· Zaščita rok: Po uporabi izplakniti in posušiti roke. Pri daljšem stiku je potrebna zaščita rok.
· Material za rokavice:- 
· Čas prodiranja skozi material za rokavice:- 
· Zaščita oči: Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.

* 9 »Fizikalne in kemijske lastnosti:«

· Splošni podatki:
Oblika: Tekočina
Barva: Vijoličasta
Vonj: Karakterističen
Tališče/talilno območje: Ni določeno.
Vrelišče/vrelno območje: Ni določeno.

· Vnetišče: Ni uporaben.
· Temperatura vnetišča: Ni določeno.
· Samovnetljivost: Proizvod ni samovnetljiv.
· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven.
· Parni tlak: Ni določeno.

(nadaljevanje na strani 3)
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· Gostota pri 20°C: 1,03 g/cm3

· Topnost v / Se meša z
vodi/o: Se popolnoma meša

· alkohol: Ni določeno.
· ketoni: Ni določeno.
· polarizacijska topila: Ni določeno.
· nepolarizacijska topila: Ni določeno.
· alifatski ogljikovodiki: Ni določeno.
· aromatski ogljikovodiki: Ni določeno.
· organska topila: Ni določeno.
· klorirani ogljikovodiki: Ni določeno.
· rastlinska olja: Ni določeno.
· glikoli: Ni določeno.
· parafinska olja: Ni določeno.
· Vrednost pH pri 20°C: 2,5

· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):Ni določeno.

10 »Obstojnost in reaktivnost:«

· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
· Snovi, ki se jim je treba izogniti:
· Nevarne reakcije:Reakcije z alkalijami (lugi).
· Nevarni produkti razkroja:Nevarni razkrojni produkti niso znani.

11 »Toksikološke informacije:«

· Akutna toksičnost:
· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja: LD50 (ocenjen) > 2 g/kg.
· Primarno draženje:
· na koži:Pri normalni uporabi nima dražilnega učinka.
· na očeh: Nima dražilnega učinka pri normalni uporabi.
· Preobčutljivost: Učinek preobčutljivosti ni znan.
· Dodatni toksikološki napotki:
Ob strokovnem ravnanju in uporabi v skladu z določili proizvod na osnovi naših izkušenj in v okviru nam pričujočih
informacij na zdravje nima nobenega škodljivega učinka.

12 »Ekološke informacije:«

· Podatki za eliminacijo (trdovratnost in razgradljivost):
Tenzidi (substance z močjo pranja), ki jih produkt vsebuje ustrezajo zakonodaji (direktiva ES 648/2004/ES) in so biološko
razgradljivi.

· Stopnja eliminacije:Ni določeno.
· Mobilnost in bioakumulacijski potencial:Ni določeno.
· Toksično delovanje z ekološkega vidika:Ni določeno.
· Karakteristike v čistilnih napravah: Ni določeno.
· Splošni napotki:
Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.
Če se sredstvo uporablja v skladu z navodili proizvajalca, nima škodljivih učinkov na okolje.

· Lastnosti PBT- 
 SLO
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13 »Smernice za odstranjevanje:«

· Proizvod:
· Priporočilo: Odstraniti v skladu s predpisi lokalne zakonodaje (glej točko 16).

· Klasifikacijski seznam odpadkov:
20 01 30čistila, ki niso zajeta v 20 01 29

· Neočiščena embalaža:
· Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi (glej točko 16).
· Priporočena čistila: Voda

* 14 »Informacije o transportu:«

· Kopenski transport ADR/RID (čezmejni, notranji):
· Kategorija ADR/RID: - 

· Pomorski ladijski transport IMDG:
· Kategorija IMDG: - 

15 »Zakonsko predpisane informacije:«

· Razvrščanje po smernicah ES:
Nenevaren proizvod glede na smernice relevantnih ES direktiv. V skladu z navodili o ravnanju s kemikalijami.

· Posebna označitev določenih pripravkov:
Po uporabi izplakniti in posušiti roke. Pri daljšem stiku je potrebna zaščita rok.
Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.

16 »Druge informacije:«
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti
proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· Relevantni R-stavki:
22 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
36 Draži oči.
41 Nevarnost hudih poškodb oči.

· Kontaktna oseba:Katja Škerbec
· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni  
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