
VARNOSTNI LIST

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka
CHLORHEXIDINE MOUTHWASH, ALCOHOL FREETrgovsko ime ali oznako

zmesi

-Registracijska številka

0,06% CHLORHEXIDINE MOUTHWASH * ASTRING-O-SOL GUM CARE * ASTRING-O-SOL
SPECIALIST * CHLORHEXAMED CHLORHEXIDINE 0,06% MOUTHWASH * CORSODAILY
MOUTHWASH * CORSODAILY MUNNVANN * CORSODAILY MUNDSKYL * CORSODYL 2
MG/ML MUNNSKYLLEVÆSKE * CORSODYL MUNNSKYLLEMIDDEL TIL DAGLIG BRUK *
CORSODYL DAILY ICY MINT MOUTHWASH * CORSODYL DAILY COOL MINT MOUTHWASH *
CORSODYL DAILY FRESH MINT MOUTHWASH * CORSODYL GUM-FLUID * CORSODYL
ZAHNFLEISCH-FLUID * PARODONTAX DAILY MOUTHWASH * PARODONTAX ELIXIR DIÁRIO *
DNEVNA USTNA VODA PARODONTAX * PARODONTAX DAILY MOUTHWASH ALCOHOL
FREE * ПАРОДОНТАКС БЕЗ СПИРТА * PARODONTAX® БЕЗ СПИРТА * PARODONTAX
ALCOHOL FREE DAILY MOUTHWASH * ОПОЛІСКУВАЧ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
ПАРОДОНТАКС БЕЗ СПИРТУ * PARODONTAX KASDIENIS BURNOS SKALAVIMO SKYSTIS
BE ALKOHOLIO * PARODONTAX IKDIENAS MUTES SKALOJAMAIS LĪDZEKLIS BEZ ALKOHOL
* PARODONTAX IGAPÄEVANE SUUVESI * PARODONTAX ICY MINT MOUTHWASH *
PARODONTAX ICY MINT COLLUTORIO * PARODONTAX MOUTHWASH * PARODONTAX BAIN
DE BOUCHE * PARODONTAX MUNDSPÜLUNG * PARODONTAX DNEVNA VODICA ZA
ISPIRANJE USTA * PARODONTAX COLUTORIO * PARODONTAX MONDWATER *
PARODONTAX SZÁJVÍZ * PARODONTAX MOUTHWASH (ALC FREE) * PARODONTAX
ORIGINAL MOUTHWASH * PARODONTAX ORIGINAL COLLUTORIO * MFC01572 0,2% CHX *
MFC02869 * MFC03461 * MFC04517 * CHLORHEXIDINE, FORMULATED PRODUCT

Sopomenke

27-Aprila-2018Datum izdaje

07Številka različice

27-Aprila-2018Datum predelave

27-Januarja-2018Ki nadomeščajo datum

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Oral Care
Cosmetic Product

Identificirane uporabe

Ne svetuje se nobena druga uporaba.Odsvetovane uporabe

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja GlaxoSmithKline UK
Naslov: 980 Great West Road

Brentford, Middlesex TW8 9GS  UK
Telefon: +44-20-8047-5000 (General Inquiries)

E-pošta: msds@gsk.com
Spletna stran: www.gsk.com

Kontakti za nujne primere
CHEMTREC EMERGENCY NUMBERS

Telefon: +(44)-870-8200418  (In country)
+(1) 703 527 3887  (International)
24/7; multi-language response

Številka pogodbe: CCN9484

VERISK 3E GLOBAL INCIDENT RESPONSE
Telefon: +(44) 20 35147487 ali 0 800 680 0425 (In country)

+(1) 760 476 3961 (International)
24/7; multi-language response

Številka pogodbe: 334878

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja
razvrstitev.

Razvrstitev v skladu z direktivo 67/548/EGS ali 1999/45/ES s spremembami
Oproščeno zahtev - izdelek reguliran kot zdravilo, kozmetični izdelek ali medicinski pripomoček.
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Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008 s spremembami
Oproščeno zahtev - izdelek reguliran kot zdravilo, kozmetični izdelek ali medicinski pripomoček.

2.2. Elementi etikete

Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami
Oproščeno zahtev - izdelek reguliran kot zdravilo, kozmetični izdelek ali medicinski pripomoček.

This product will support combustion at elevated temperatures.
Glejte Točko 11 Varnostnega lista za dodatne podatke o nevarnostih za zdravje.

2.3. Druge nevarnosti

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

OpombeIndeksna št.Registracijska št. REACHŠt. CAS / Št. ES%Kemijskega imena

Splošne informacije

Razvrstitev: -

-Propilen glikol -
200-338-0

0 - 10 57-55-6

Razvrstitev: -

-Glicerol -
200-289-5

0 - 5 56-81-5

Razvrstitev: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

-CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE M=10-
242-354-0

0,06 - 1,1 18472-51-0

Razvrstitev: Flam. Liq. 3;H226, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 2;H411

-509033 T CORSOLYPTUS FLAVOR -
-

0 - 0,5 Unassigned

Razvrstitev: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412

-EUCALYPTUS FLAVOR -
-

0 - 0,5 Unassigned

Razvrstitev: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411

-FLAVOUR TP 10886 -
-

0 - 0,5 Unassigned

Razvrstitev: Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 3;H412

-FLAVOUR TP 9150 -
-

0 - 0,5 Unassigned

Razvrstitev: -

-PROPYL PARABEN -
202-307-7

0 - 0,1 94-13-3

Razvrstitev: Acute Tox. 3;H301, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319

Druge sestavine pod nivoji, o katerih se
poroča

>90

009-004-00-7NATRIJEV FLUORID #-
231-667-8

< 0,1 7681-49-4

Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj
RPO: Uredba št. 1272/2008.
DSD: Direktiva 67/548/EGS.
M:M-faktor
vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.
PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.
#: Za to snov obstaja(jo) mejno(e) vrednost(i) za izpostavljenost na delovnem mestu v Skupnosti.

Celotno besedilo za vse R- in H-stavke je na razpolago v točki 16.Opombe glede sestave

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo
varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje. V primeru slabega počutja poiščite zdravnika (po
možnosti mu pokažite nalepko/etiketo).

Splošne informacije

SDS SLOVENIAIme materiala: CHLORHEXIDINE MOUTHWASH, ALCOHOL FREE
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4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Prenesti na svež zrak. Če se simptomi razvijejo ali trajajo dalj časa, poiščite zdravniško pomoč.Vdihavanje

Kožo izprati z vodo/prho. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.Stik s kožo

Sprati z vodo. Če se iritacija veča ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.Stik z očmi

Izprati usta. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.Zaužitje

Ni znano. Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje.4.2. Najpomembnejši simptomi
in učinki, akutni in zapozneli

Zdraviti simptomatiko.4.3. Navedba kakršne koli
takojšnje medicinske oskrbe in
posebnega zdravljenja

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
This product will support combustion at elevated temperatures.Splošne požarne nevarnosti

5.1. Sredstva za gašenje
Voda. Pena. Suh kemičen prašek. Ogljikov dioksid (CO2).Ustrezna sredstva za

gašenje

Ni znano.Neustrezna sredstva za
gašenje

Med požarom lahko pride do nastanka plinov, ki so nevarni za zdravje.5.2. Posebne nevarnosti v zvezi
s snovjo ali zmesjo

5.3. Nasvet za gasilce
Nosite ustrezno zaščitno opremo.Posebna zaščitna oprema

za gasilce

Uporabljati običajne gasilske postopke in upoštevati nevarnosti zaradi drugih vpletenih snovi.Posebni gasilski postopki

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Odstranite odvečno osebje. Med čiščenjem nosite ustrezno zaščitno opremo in zaščitna oblačila.Za neizučeno osebje

Odstranite odvečno osebje. Uporabljati osebno zaščito, ki jo priporoča točka 8 varnostnega lista.Za reševalce

Niso potrebni posebni okoljevarstveni ukrepi.6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Velika razlitja ali razsutja: Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Zajezite razliti material, kjer je
to mogoče. Pokrijte s plastično ponjavo, da material zajezite. Absorbirati z vermikulitom, suhim
peskom ali zemljo in prenesti v posode. Ko je izdelek odstranjen, področje sprati z vodo.

Majhna razlitja ali razsutja: Obrišite z adsorpcijskim materialom (npr. krpo, prejo). Površino koreniti
očistiti, da se odstrani ostanke kontaminacije.

Razsutega ali razlitega materiala v ponovno uporabo nikoli ne vračajte v originalnih vsebnikih..

6.3. Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje

Za osebno zaščito glej točko 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov, glej odsek 13
varnostnega lista.

6.4. Sklicevanje na druge
oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Izogibajte se podaljšani izpostavljenosti. Pri
rokovanju/skladiščenju bodite pazljivi.

7.1. Varnostni ukrepi za varno
ravnanje

Ne izpostavljati vročini, iskram ali ognju. Hraniti v originalnem, tesno zaprtem vsebniku. Pri
rokovanju/skladiščenju bodite pazljivi. Hraniti v skladu z
lokalno/regionalno/nacionalno/mednarodno zakonodajo.

7.2. Pogoji za varno
skladiščenje, vključno z
nezdružljivostjo

Oral Care
Cosmetic Product

7.3. Posebne končne uporabe

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Omejitve poklicne izpostavljenosti

GSK
VrednostKomponente Vrsta

8 HR TWA 100 mcg/m3CHLORHEXIDINE
DIGLUCONATE (CAS
18472-51-0)

OHC 3
8 HR TWA 5000 mcg/m3PROPYL PARABEN (CAS

94-13-3)
OHC 1
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EU. Okvirne mejne vrednosti iz direktiv 91/322/EGS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU
VrednostKomponente Vrsta

TWA 2,5 mg/m3NATRIJEV FLUORID (CAS
7681-49-4)

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.Biološke mejne vrednosti

Držati se standardnih postopkov za nadzor.Priporočenih postopkih
spremljanja

Izpeljane ravni brez učinka
(DNELi)

Ni na voljo.

Predvidene koncentracije brez
učinka (PNEC)

Ni na voljo.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Pri delu s tem materialu ni potrebna posebna ventilacija.Ustrezen tehnično-tehnološki
nadzor

Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema
Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne
zaščitne opreme.

Splošne informacije

Običajno ni potrebno. Wear approved safety glasses with side shields or cover goggles if eye
contact is possible. (eg. EN 166)

Zaščita za oči/obraz

Zaščita kože

Običajno ni potrebno. Pri daljšem ali ponavljajočem se stiku s kožo nositi ustrezne zaščitne
rokavice. Izberite primerne na kemikalije odporne zaščitne rokavice (EN 374) s kazalcem zaščite 6
(čas pronicanja > 480min).

- Zaščita rok

Običajno ni potrebno. Nositi primerno zaščitno obleko za zaščito pred pljuskanjem in
kontaminacijo. (EN 14605 za pljuske, EN ISO 13982 za prah)

- Drugo

Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal.Zaščita dihal

Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno.Toplotno nevarnostjo

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso.Higienski ukrepi

Nadzor izpostavljenosti okolja
Ni na voljo.Hazard guidance and

control recommendations

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

       Videz

Tekočina..Agregatno stanje

RaztopinaOblika

Ni na voljo.Barva

Ni na voljo.Vonj

Pragovna vrednost za vonj Ni na voljo.

pH Ni na voljo.

Tališče/ledišče Ni na voljo.

Začetno vrelišče in območje
vrelišča

Ni na voljo.

Plamenišče > 95 °C (> 203 °F) Zaprta posoda (Estimation based on components).

Hitrost izparevanja Ni na voljo.

Ni na voljo.Vnetljivost (trdno, plinasto)

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

Meja vnetljivosti - spodnja
(%)

Ni na voljo.

Meja vnetljivosti - zgornja
(%)

Ni na voljo.

Parni tlak Ni na voljo.

Parna gostota Ni na voljo.

Relativna gostota Ni na voljo.

Topnost

Topnost (v vodi) Ni na voljo.

SDS SLOVENIAIme materiala: CHLORHEXIDINE MOUTHWASH, ALCOHOL FREE

135483    Żtevilka različice: 07    Datum dopolnjene izdaje: 27-Aprila-2018    Datum izdaje: 27-Aprila-2018 4 / 9



Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda

Ni na voljo.

Temperatura samovžiga Ni na voljo.

Temperatura razpadanja Ni na voljo.

Viskoznost Ni na voljo.

Ni na voljo.Eksplozivne lastnosti

Ni na voljo.Oksidativne lastnosti

Ustreznih dodatnih podatkov ni na voljo.9.2. Drugi podatki

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
Ni na voljo.10.1. Reaktivnost

Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.10.2. Kemijska stabilnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.10.3. Možnost poteka nevarnih
reakcij

Pod običajnimi razmerami ne.10.4. Pogoji, ki se jim je treba
izogniti

Močno oksidativne učinkovine.10.5. Nezdružljivi materiali

Dražeče snovi.10.6. Nevarni produkti
razgradnje

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Splošne informacije Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi iima lahko škodljive posledice za zdravje.

Podatki o možnih načinih izpostavljenosti

Vdihavanje Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Stik s kožo Izogibajte se stiku s kožo.

Stik z očmi Lahko dražeče za oči.

Zaužitje Snov je lahko škodljiva, če se uživa.

Simptomi Ni znano. Dolgotrajen stik z očmi lahko povzroči začasno razdraženje.

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost Snov je lahko škodljiva, če se uživa.

Rezultatov preskusovKomponente Vrsta

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (CAS 18472-51-0)

Prek ust

Akutno

LD50 Podgana 2000 mg/kg

Vdihavanje
LC50 Podgana 0,3 - 0,43 mg/l chlorhexidine diacetate

Kožno

Subkronično

LOEL Zajec 250 mg / kg / dan minimal irritation-
chlorhexidine diacetate

NOAEL Zajec 500 mg / kg / dan liver- chlorhexidine
diacetate

PROPYL PARABEN (CAS 94-13-3)

Prek ust

Akutno

* Ocena izdelka lahko temelji na dodatnih podatkih, ki niso prikazani.

LD50 Podgana > 2000 mg/kg

Ob običajni uporabi ni znanih ali pričakovanih okvar zdravja.Jedkost za kožo/draženje kože

Korozivnost
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE OECD 404, chlorhexidine diacetate

Rezultat: negativno
Vrsta: Zajec

Lahko dražeče za oči.Hude poškodbe oči/draženje
oči
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Oko
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE OECD 405, chlorhexidine diaceate

Rezultat: Severe
Vrsta: Zajec

Preobčutljivost pri vdihavanju Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.

Symptoms of hypersensitivity may include skin rash, hives, itching, and/or difficulty breathing.Preobčutljivost kože

Senzibilizacija
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE Occupational exposure, Sensitive individuals

Rezultat: Positive
Vrsta: Človeško

Za ta proizvod ni na voljo nobenih podatkov, ki bi kazali, da so ta proizvod ali njegove sestavine, ki
so prisotne v več kot 0,1%, mutagene ali genotoksične.

Mutagenost za zarodne celice

5.7 Mutagenost
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE Ames, chlorhexidine digluconate

Rezultat: negativno
Chromosomal Aberration Assay In Vitro, chlorhexidine
digluconate
Rezultat: negativno
Dominant lethal assay, chlorhexidine digluconate
Rezultat: negativno
Vrsta: Miš
in vivo cytogenetics assay, chlorhexidine digluconate
Rezultat: negativno
Vrsta: Hrček
Micronucleus Test, chlorhexidine digluconate
Rezultat: negativno
Vrsta: Miš

Rakotvornost Ta snov po IARC, ACGIH, NTP in OSHA ni rakotvorna.

Monografije IARC Celostna ocena rakotvornosti

NATRIJEV FLUORID (CAS 7681-49-4) 3 Nemogoče klasificirati kot rakotvorno za ljudi.

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot strupene za razmnoževanjeStrupenost za razmnoževanje

Sposobnost razmnoževanja
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 15,63 mg / kg / dan Embryofetal Development, chlorhexidine

diacetate
Rezultat: Maternal NOAEL
Vrsta: Podgana
62,5 mg / kg / dan Embryofetal Development, chlorhexidine
diacetate
Rezultat: Developmental NOAEL - High dose
Vrsta: Podgana

Specifična strupenost za ciljne
organe - enkratna
izpostavljenost

Ni znano.

Specifična strupenost za ciljne
organe - ponavljajoča se
izpostavljenost

Ni znano.

Nevarnost pri vdihavanju Ker podatki manjkajo, razvrstitev ni mogoča.

Ni na voljo.Podatki o primerjavi med
zmesjo in snovjo

Drugi podatki Poklicna izpostavljenost zmesi ali snovi iima lahko škodljive posledice za zdravje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost Za ta proizvod ni na voljo nobenih podatkov. Vsebuje snov, ki predstavlja riziko za škodljive vplive
na okolje.

Komponente Rezultatov preskusovVrsta

CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE (CAS 18472-51-0)

Vodno

Akutno

EC50Riba 3,2 mg/l, 96 ur Static testBrown trout (Adult Salmo trutta)

NATRIJEV FLUORID (CAS 7681-49-4)

Akutno

IC50 2930 mg/l, 3 urAktivirana gošča

SDS SLOVENIAIme materiala: CHLORHEXIDINE MOUTHWASH, ALCOHOL FREE

135483    Żtevilka različice: 07    Datum dopolnjene izdaje: 27-Aprila-2018    Datum izdaje: 27-Aprila-2018 6 / 9



Komponente Rezultatov preskusovVrsta

Vodno

Akutno

EC50Alge 272 mg/l, 96 urZelene alge (Selenastrum
capricornutum)

EC50Raki (Crustacea) 340 mg/l, 48 ur Static testVodna bolha (Daphnia magna)

EC50Riba 180 mg/l, 96 ur Static renewal testFathead minnow (Juvenile Pimephales
promelas)

418 mg/l, 96 ur Static testMosquito fish (Adult Gambusia affinis)

108 mg/l, 96 ur Static testRainbow trout (Juvenile Oncorhyncus
mykiss)

Propilen glikol (CAS 57-55-6)

Akutno

IC50 > 1000 mg/l, 3 urAktivirana gošča

Vodno

Akutno

EC50Alge 19000 mg/l, 14 dniZelene alge (Selenastrum
capricornutum)

NOEC 15000 mg/l, 14 dniZelene alge (Selenastrum
capricornutum)

EC50Microtoks 51400 mg/l, 30 minuteMicrotoks

EC50Raki (Crustacea) 43500 mg/l, 48 urDaphnia

NOEC 28500 mg/l, 48 urDaphnia

EC50Riba 51400 mg/l, 96 ur Static testFathead minnow (Adult Pimephales
promelas)

51600 mg/l, 96 ur Static testRainbow trout (Adult Oncorhyncus
mykiss)

NOEC 41000 mg/l, 96 ur Static testFathead minnow (Adult Pimephales
promelas)

* Ocena izdelka lahko temelji na dodatnih podatkih, ki niso prikazani.

42000 mg/l, 96 ur Static testRainbow trout (Adult Oncorhyncus
mykiss)

O razgradljivosti tega izdelka ni podatkov.12.2. Obstojnost in
razgradljivost

Fotoliza
Razpolovna doba (fotoliza-atmosferska)
Propilen glikol 32 Ure Ocenjeno
Razpolovna doba (fotoliza-vodna)
Propilen glikol 1,3 - 2,3 let Ocenjeno

Biorazgradljivost
Odstotek razgradnje (aerobna bio razgradnja -
inherentna)
Propilen glikol 62 %, 5 dni BOD5, Aktivirana gošča

79 %, 20 dni BOD20, Aktivirana gošča
Odstotek razgradnje (anaerobna bio razgradnja)
Propilen glikol 100 %, 9 dni

Ni na voljo.12.3. Zmožnost kopičenja v
organizmih

Porazdelitveni koeficient
n-oktanol/voda (log Pow)

Glicerol -1,76
Propilen glikol -1,35
PROPYL PARABEN 3,04

Biokoncentracijski faktor (BCF)
NATRIJEV FLUORID 2,3 Merjeno
Propilen glikol < 1 Ocenjeno

Ni dostopnih podatkov.12.4. Mobilnost v tleh

Ni na voljo.Mobilnost na splošno
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Hlapnost
Henryjev zakon
Propilen glikol 0 atm m^3/mol Ocenjeno

Porazdelitev
Porazdelitveni koeficient oktanol/voda log dow
PROPYL PARABEN 3,04

12.5. Rezultati ocene
PBT in vPvB

Ni na voljo.

12.6. Drugi škodljivi učinki Ni na voljo.

Ni na voljo.12.7. Dodatne informacije

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj
ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila
za odstranjevanje).

Preostali odpadki

Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z odpadki na recikliranje ali
odlaganje.

Kontaminirana embalaža

EU šifra odpadka Ni na voljo.

Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke.
Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi.

Metode/podatki za
odstranjevanje

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR
14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

RID
14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

ADN
14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

IATA
14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

IMDG
14.1. - 14.6.: Po predpisih ni nevarno blago.

Ni po predpisih.14.7. Transport in bulk
according to Annex II of
MARPOL73/78 and the IBC Code

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

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

Uredbe EU

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih osnaževalih, Dodatek I s popravki

Ni navedeno.
Uredba (EU) št. 649/2012  glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek I , del 1 z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (EU) št. 649/2012  glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 2 z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (EU) št. 649/2012  glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I , del 3 z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V  z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopolnili

Ni navedeno.
Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(10) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA

Ni navedeno.

Avtorizacije

Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH  priloga XIV snov, ki je predmet pooblaščanja s spremembami

Ni navedeno.

Omejitve uporabe
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Uredba (ES) št. Uredba (ES) št. 1907/2006  Priloga XVII s popravki Snovi , za katero velja omejitev za trženje in uporabo

Ni navedeno.
Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri
delu, z dopolnili

Ni navedeno.

Drugi predpisi EU

Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, z dopolnitvami

Ni navedeno.

Proizvod je razvrščen in označen v skladu z direktivami ES ali odgovarjajočih nacionalnih zakonih.
Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Drugi predpisi:

Ni na voljo.Nacionalni predpisi

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.15.2. Ocena kemijske varnosti

ODDELEK 16: Drugi podatki

Seznam kratic Ni na voljo.

GSK Hazard DeterminationReference

Ni na voljo.Podatki o metodi vrednotenja,
ki vodi k uvrstitvi mešanice

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

Polno besedilo H-navedb, ki v
oddelkih 2 do 15 niso v celoti
izpisane

H301 Strupeno pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Identifikacija izdelka in podjetja: Sinonimi
ODDELEK 2: Določitev nevarnosti: Glavni simptomi
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč: 4,2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi: Ustrezna sredstva za gašenje
ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje: 7,3. Posebne končne uporabe
ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti: Oblika
ODDELEK 11: Toksikološki podatki: Drugi podatki
ODDELEK 11: Toksikološki podatki: Simptomi
Informacije o transportu : Agency Name and Packaging Type/Transport Mode Selection

informacija o spremembi

Ni na voljo.Informacija o usposabljanju

The information and recommendations in this safety data sheet are, to the best of our knowledge,
accurate as of the date of issue. Nothing herein shall be deemed to create any warranty, express
or implied. It is the responsibility of the user to determine the applicability of this information and
the suitability of the material or product for any particular purpose.

Omejitev odgovornosti
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