
MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  MSDS-591S 

  
 
snb.  „SNB“ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ  

 
Puslapis 1 iš 4 
 

 

1. Identifikacija: 

 Gaminio pavadinimas     „SNB“ DEZINFEKUOJANTIS LOSJONAS       

 Prekinis pavadinimas    DZK000; DZK001; DZK002; DZK003     

 Gamintojo pavadinimas   „STAR NAILS - BULGARIA LTD“      

 Gamintojo adresas   2 Damyan Balabanov g., 4006 Plovdivas, Bulgarija    

 Klinikinės toksikologijos telefonas   +359 2 9154411       

 Verslo telefonas     +359 32 622 968       

             

 2. Pavojų identifikavimas:           

              

 AVARINĖ APŽVALGA     Labai degus skystis ir garai      

      · Gali sudirginti akis.      

      · Negalima naudoti ant pažeistos odos, bėrimų ir uždegimų. Gali sudirginti odą po pakartotinių ir 

      užsitęsusių kontaktų.     

      · Venkite ilgo ar pakartotinio garų ar rūko įkvėpimo.    

 Galimas poveikis sveikatai, požymiai ir simptomai:      

 Pagrindinis naudojimo būdas    Preparatas skirtas tik išoriniam naudojimui. Netepkite ant pažeistos odos, bėrimų ir uždegimų.  

      Nenurykite.      

 Akys    Venkite patekimo į akis. Gali sudirginti akis. Purslai gali labai stipriai sudirginti, sukelti dilgčiojimą, ašarojimą  ir paraudimą.  

            

  Oda     Pakartotinis/ilgalaikis kontaktas gali išsausinti odą. Simptomai yra paraudimas, išsausėjimas,   

      įtrūkimai ir odos nudegimai.       

 Nurijimas    Gali sudirginti virškinimo traktą.      

 Įkvėpimas     Gali sudirginti viršutinius kvėpavimo takus. Neįkvėpkite garų.   

            

 3. Sudėtis ir informacija apie ingredientus:         

              

 Cheminė identifikacija   CAS#  EINECS# INCI pavadinimas  Poveikis Apribojimai Kancerogenas   % 

         OSHA ACGIH    

         TWA/STEL TWA/STEL IARC/NTP/OSHA   

 Propan-2-ol,izopropanolis   67-63-0 200-661-7 Izopropilo alkoholis   400 ppm 400 ppm Neįtraukta į sąrašą  72-73 

             

 Vanduo  7732-18-5 231-791-2 Vanduo  N/T N/T Neįtraukta į sąrašą  25-26 

              

 Kvepalai  -  -  Kvepalai  N/T N/T Neįtraukta į sąrašą  1-1.5 

             

 Propan-1,2-diolis  57-55-6 200-338-0 Propilenglikolis   N/T Neįtraukta į sąrašą  0.5-1 

        N/T     

   69011-36-5, 500-241-6, PEG-40 Hidrintos ricinos     Neįtraukta į sąrašą  0.5-0.9 

 

Poli (oksi-1,2-etandilis), 
α-tridekslis-.omega.- 
hidroksilis; Izotridekanolis, 
etoksilintis  24938-91-8 607-463-3 

Aliejus, Trideceth-9, propilenas 
Glikolis, vanduo  N/T  N/T    

              
              

 Glicerinas  56-81-5 200-289-5 Glicerinas  N/T N/T Neįtraukta į sąrašą  0.1-0.5 

             

 

2- (2-etoksietoksi) etanolis; 

karbitolis; dietilenglikolis 

monoetilo eteris;  111-90-0 203-919-7 

2- (2-etoksietoksi) etanolis; 

karbitolis; dietilenglikolis 

monoetilo eteris;  N/T N/T Neįtraukta į sąrašą  0.1-0.5 

              
              

              

 N/T – Netaikoma            

 Alergenai: citralis, linalolis, limonenas.           

 Žr. 16 skyrių dėl rizikos ir saugos frazės         

 4. Pirmosios pagalbos priemonės:             

     

  Pirmoji pagalba akims   15 minučių praplaukite vandeniu, įskaitant akių vokus. Kreipkitės į gydytoją, jei diskomfortas išlieka.   

 Pirmoji pagalba odai   Gerai nuplaukite vandeniu. Nuvilkite užterštus drabužius. Kreipkitės į gydytoją, jei diskomfortas   

    

išlieka. Nepalikite asmens be 
priežiūros.         

 Pirmoji pagalba nurijus   

Neskatinkite vėmimo. Išskalaukite burną vandeniu, tada duokite išgerti dvi stiklines vandens. Kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę ar pakuotę.      

 Pirmoji pagalba įkvėpus   Išveskite į gryną orą. Jei sunku kvėpuoti, duokite deguonies. Jei kvėpavimas sustojo, suteikite dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją, jei diskomfortas išlieka.    

        

             

 5. Priešgaisrinės priemonės:            

             

 PLIŪPSNIO TAŠKAS (˚C):  16          

 UŽDEGIMO RIBOS (stipr.%):  400 ppm        

 SAVAIMINIS UŽSIDEGIMAS   425          
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TEMPERATŪRA (˚C):  

Gesinimo priemonės: Mažiems gaisrams naudokite CO2, sausą chemikalą arba alkoholio tipo vandenines plėveles, formuojančias putas. 

Gaisro gesinimo instrukcijos: 
Jei yra garų ar degimo produktų sąlyčio pavojus, dėvėkite visą asmeninę apsauginę įrangą, įskaitant autonominius kvėpavimo aparatus, visą veidą esant reikalingam slėgiui. 
Gaisrą gesinkite saugiu atstumu/saugioje vietoje.  

Neįprasti pavojai: Degus. Medžiaga, veikiama šilumos ir liepsnos, kelia gaisro sprogimo pavojų. Laikytis krovinių gabenimo taisyklių.  

  
 

 

6. Išsiliejimas, atsitiktinio patekimo priemonės:  

 

Išsiliejimo ar išleidimo procesai. Pašalinkite visus šilumos ir uždegimo šaltinius. Išsiliejimui naudokite sugeriančią medžiagą ir nusausinkite ją, supilkite išsiliejusią medžiagą į laikymo indus. Talpyklas pastatykite 

gerai vėdinamoje vietoje. Pasikonsultuokite su ekspertu dėl utilizuotos medžiagos šalinimo ir įsitikinkite, kad laikomasi vietinių atliekų šalinimo taisyklių. Neleiskite įeiti 

nereikalingiems ir neapsaugotiems darbuotojams. Jei įmanoma, supilkite ir atgaukite skysčio. Naudokite kibirkščiuojančius įrankius ir įrangą. Surinkite skystį į tinkamą talpyklą 

arba absorbuokite su inertiška medžiaga (pvz., Vermikulitu, sausu smėliu, žeme) ir supilkite į cheminių atliekų konteinerį. Nenaudokite degių medžiagų, tokių kaip pjuvenos. 

Nepilkite į kanalizaciją!  

 ES reglamentai reikalauja, kad būtų atsižvelgiama į Direktyvą 98/24 / EB. Jei nuotėkis ar išsiliejimas neužsidegė, naudokite vandens purškiklį, kad išsklaidytų garus, apsaugotų 

darbuotojus, bandančius sustabdyti nutekėjimą, ir nuplaukite išsiliejusias medžiagas. 
  

 

7. Naudojimas ir sandėliavimas  

 

   Naudojimas      

       

Šiose uždarose talpyklose, veikiančiose aukštesnėje nei 120 ° F temperatūroje, gali pasklisti garų slėgis. Lėtai atidarykite talpyklas. Perkeldami medžiagą, įžeminkite visus 
metalinius konteinerius. 
Po darbo, prieš valgydami, gerdami, kruopščiai nuplaukite veidą ir rankas vandeniu. 
Nerūkyti.  

  Laikymas      

       

Laikyti vėsioje / 5–25 ° C /, gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo šilumos, kibirkščių ir liepsnos. Laikykite konteinerius uždarytus, kai nenaudojate. Jei nesilaikysite tinkamų 
saugojimo instrukcijų, medžiaga nebus grąžinta. Nerūkyti. 

             

  Sprogimo pavojus    Degus. Niekada nenaudokite virinimo ar pjovimo degiklio ant būgno ar net šalia jo (net tuščio), nes produktas (net tik likučiai) gali sprogti.  

             

                  

  8. Poveikio kontrolė ir asmens apsauga:           

                  

    

Sandėliavimo patalpose turėtų būti įrengta akių apsaugos priemonė ir apsauginis dušas. Norėdami kontroliuoti ore esančius lygius žemiau rekomenduojamų poveikio ribų, 

naudokite proceso gaubtus. Naudokite sprogimui atsparią ventiliacijos įrangą.  

  Inžinerinė kontrolė      

          

  Asmeninės apsaugos priemonės                

                  

  Akių / veido apsauga  Patariama naudoti akinius nuo cheminių purslų, atitinkančius OSHA reikalavimus; tačiau OSHA nuostatai leidžia ir kitokio tipo apsauginius akinius.  

           

  Odos ir kūno apsauga  Tinkama apranga. Nereikia specialios rankų apsaugos.    

  Kvėpavimo takų apsauga  

NIOSH / MSHA patvirtintas oro valymo respiratorius su organinių garų kasete ar kanistru gali būti leidžiamas tam tikromis ribotomis aplinkybėmis, kai tikimasi, kad oro 
koncentracija gali viršyti poveikio ribas. Oro valymo respiratorių apsauga yra ribota. Dėvėkite teigiamą NIOSH / MSHA arba Europos standarto EN 149 patv irtintą viso veido odos 
oro respiratorių su teigiamu slėgio režimu su avarinio evakuavimo nuostatomis. Laikykitės OSHA respiratorių taisyklių, pateiktų 29 CFR 1910.134 arba Europos standarte EN 
149.  

                  

  9. Fizinės ir cheminės savybės:           

                    

  Išvaizda  Kvapas   PH (1% ws)  Klampumas        

  Skystis  Specifinis  5.5 - 7.5  N/T        

                

  Virimo taškas  Skilimo temperatūra  

Oktanolio / vandens 

pasiskirstymo koeficientas  Garų slėgis  Garų tankis  Garavimo greitis Uždegimas  Tirpumas vandenyje  

                

                    

                   

  100 °C   N/T   N/T  N/T  N/T N/T N/T Tirpus   

               

             

  Degumo riba     Savaiminio užsidegimo temperatūra       

     16˚ C      425˚ C      
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10. Stabilumas ir reaktyvumas: 

 

Stabilumas: Stabilus 

Nesuderinamumas (vengtinų medžiagų): Nėra duomenų 

Pavojingi skilimo produktai: Anglies oksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai 

Pavojinga polimerizacija: Neatsiras 

Vengtinos sąlygos: Šiluma, liepsna, uždegimo šaltiniai ir nesuderinamumas 
 

 

11. Toksikologinė informacija: 

 

 Ūmus toksiškumas prarijus  Ūmus toksiškumas per odą Ūmus toksiškumas įkvėpus Dirginimas - oda Dirginimas - akys 

          

 N/DA  N/DA  N/DA N/DA N/DA 

          

 Jautrinimas  Mutageniškumas Subchroninis toksiškumas    

 N/DA  N/DA  N/DA    

          

 12: Ekologinė informacija       

          

 Ūmus toksiškumas žuvims   Ūmus toksiškumas bestuburiams Ūmus toksiškumas dumbliams Biokoncentracija  Toksiškumas kanalizacijos bakterijoms 

        

 N/DA   N/DA  N/DA N/DA N/DA 

         

 Informacija apie cheminį likimą      

 

Biologinis skaidomumas 
  

Tikėtina, kad išleista į dirvą ši medžiaga greitai išgaruos. Patekusi į dirvą, ši medžiaga gali ištekėti į požeminius vandenis. Patekusi į dirvožemį, ši medžiaga gali silpnai 
biologiškai skaidytis. Manoma, kad išleidus į vandenį ši medžiaga greitai išgaruos. Numatoma, kad šios medžiagos pusinės eliminacijos laikas yra nuo 1 iki 10 dienų. 
Išleista į vandenį, ši medžiaga gali biologiškai skaidytis iki: a 
vidutinio sunkumo. Manoma, kad ši medžiaga reikšmingai nesikaupia.   
  

 Cheminio deguonies poreikis N/DA     
 

 

13. Atliekų tvarkymas: 

Liekamieji garai gali sprogti užsidegdami; negalima pjaustyti, gręžti ir virinti ant talpyklos ar šalia jos. Sumaišykite su suderinamomis cheminėmis medžiagomis, kurios yra mažiau degios, ir sudeginkite. Šio produkto perdirbimas, 

naudojimas ar užteršimas gali pakeisti atliekų tvarkymo galimybes. ES valstybėms narėms prašome kreiptis į atitinkamas Bendri jos nuostatas, susijusias su atliekomis. Jei jų nėra, naudinga vartotojui priminti, kad gali galioti 

nacionalinės ar regioninės nuostatos. 
 

 

14. Informacija apie transportą: 

 

DOT (49 CFR 172)  

Tinkamas gabenimo pavadinimas: UN1219, degus skystis 3, PGII 

Identifikacinis numeris: UN1219 

Jūros teršalas: Ne 

Avarinio reagavimo vadovas 112 

(ERG) #:  

Tinkamas gabenimo pavadinimas: UN11219, degus, klasė 3 

Klasė ar skyrius: 3 

UN arba ID numeris: UN1219 

Avarinio reagavimo gairės - 

(ICAO)#:  

IMO (IMDG): - 

Tinkamas gabenimo pavadinimas: Degus, 3, PGII 

Klasė ar skyrius: 3 

UN arba ID numeris: UN1219 

Specialios nuostatos ir sandėliavimas / atskyrimas:  Nėra 

  

Avarinių situacijų sąrašas (EmS) #: - 

Kita informacija: Pliūpsnio temperatūra = 16˚ C  
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15. Nacionalinės taisyklės ir nuorodos 

Ženklinimas pagal EB reglamentą Nr. 1272/2008 ir jo pakeitimus (CLP) 

  
 PAVOJUS:  

     H225 Labai degus skystis ir garai.   
     H319 Stipriai dirgina akis.   

                      H336 Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.  
     GHS02                     GHS07  

     SAUGOS FRAZĖS:  
     P102 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.   
     P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/kibirkščių/atviros liepsnos/karštų paviršių-Nerūkyti!  
     P305+P351+P338 PAPUOLUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu.  
     Išimkite kontaktinius lęšius, tęskite skalavimą.   
     P403 + P235 Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite vėsioje vietoje.   

 

16. Kita informacija: 

 

ES nurodytos sudedamųjų dalių klasės ir pavojaus bei saugos frazės (žr. 2 skyrių):    
PAVOJUS:  
H225 Labai degus skystis ir garai.  
H319 Stipriai dirgina akis.   
H336 Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.  

 

SAUGOS FRAZĖS:  
P102 Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.   
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/kibirkščių/atviros liepsnos/karštų paviršių -Nerūkyti!  
P305+P351+P338 PAPUOLUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, tęskite skalavimą.   
P403 + P235 Laikykite gerai vėdinamoje patalpoje. Laikykite vėsioje vietoje.  

 

 

MSDS pagamino: „STAR NAILS - BULGARIA LTD“ 
  

Revizijų istorija: V1/10.07.14 

  
 
 
Čia pateikta informacija buvo gauta iš šaltinių, kurie laikomi patikimais. Tačiau ši informacija pateikiama be jokios išreikštos ar numanomos garantijos dėl jos teisingumo ar tinkamumo vartotojams numatytam naudojimui ir (arba) 

taikymui. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame jokios atsakomybės ir aiškiai neatsisakome atsakomybės už nuostolius, žalą ar išlaidas, atsirandančias dėl bet kokių būdų, susijusių su produkto tvarkymu, saugojimu, 

naudojimu ar šalinimu. Šis MSDS buvo specialiai paruoštas šiam produktui. Naudokite medžiagas tik taip, kaip nurodyta.  

 

Teisinis atsisakymas: 
 
Visa aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta naujausiomis žiniomis apie medžiagą išleidžiant šią saugos duomenų lapą. Ji nereiškia, kad visa apimanti ir turi būti naudojama tik kaip vadovas. Ši įmonė neatsako už jokius nuostolius, 
atsirandančius dėl aukščiau nurodytos medžiagos tvarkymo ar sąlyčio su ja. Gaminio kokybei ir (arba) specifikacijai nėra jokios garantijos. 
 

 


