
VARNOSTNI LIST

Ta varnostni list je bil pripravljen skladu z zahtevami:  Uredba (ES) št. 1907/2006 in Uredba (ES) št. 1272/2008

______________________________________________________________________________________________

Datum dopolnjene izdaje  15.03.2019 Verzija  1.04

Oddelek 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka  

Koda proizvoda: 5060686

Ime proizvoda: CARESTREAM DENTAL X-ray Razvijalec

Čista snov/mešanica Zmes

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe  

Identifikacija uporabe: Fotografska kemikalija. Omejeno na profesionalne uporabnike.
Uporabe, ki se jih odsvetuje Podatkov ni na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista  

Za dodatne informacije se obrnite na:  

podatek o izdelku +40 (0)21 539 7297
E-pošta za informacije o okolju, zdravju in varnosti: WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere  

Emergency Telephone CHEMTREC: +1-703-527-3887 (MEDNARODNO)
+(386)-18888016 (SLOVENIA)

Oddelek 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1. Klasifikacija snovi ali mešanice  

Uredba (ES) št. 1272/2008

Jedkost za kožo/draženje Kategorija 1  - (H314)
Preobčutljivost kože Kategorija 1  - (H317)
Mutagenost zarodnih celic Kategorija 2  - (H341)
Rakotvornost Kategorija 2  - (H351)
Akutna vodna toksičnost Kategorija 1  - (H400)

2.2. Elementi oznake  

Opozorilna beseda
Nevarno

Dobavitelj/distributer Carestream Health France SAS, 1 rue Galilée, 93192 Noisy Le Grand cedex, France
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Vsebuje Hidrokinon

Izjave o nevarnosti
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H351 - Sum povzročitve raka
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

varnostne izjave - EU (§28, 1272/2008)
P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz
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
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika
P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in milom
P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo

2.3. Druge nevarnosti  
Brez.

Oddelek 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1  Snovi  

Podatkov ni na voljo

3.2.  Zmesi  

Ime kemikalije ES-št Št. CAS Utežni odstotek Razvrstitev v skladu
z Uredbo (ES) št
1272/2008 [CLP]

Registracijska
številka REACH

SVHC candidates

Water Present 7732-18-5 70-80 No hazards have
been classified

ni dostopnih
podatkov

Potassium sulfite Present 10117-38-1 10-15 ni dostopnih
podatkov

01-2119537319-34

Hidrokinon Present 123-31-9 3-5 Acute Tox. 4 (H302)
Eye Dam. 1 (H318)
Skin Sens. 1 (H317)

Muta. 2 (H341)
Carc. 2 (H351)
Aquatic Acute 1

(H400)

01-2119524016-51

Natrijev borat Present 1330-43-4 1-2.5 Repr. 1B  (H360FD) ni dostopnih
podatkov

Reason for
inclusion Toxic for
reproduction, Article
57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Oddelek 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč  

Splošen nasvet Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Pokažite ta varnostni list prisotnemu zdravniku.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik z očmi Nemudoma začeti spirati z veliko vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut dolgo. Med
spiranjem držati oči široko razprte. Ne drgnite prizadetega območja. Odstranite kontaktne
leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiščite
zdravniško pomoč/oskrbo.

Stik s kožo Medtem ko slačite vsa kontaminirana oblačila in čevlje, takoj sperite z milom in obilo vode.
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Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Zaužitje NE izzvati bruhanja. Usta sprati z vodo in nato popiti obilo vode. Nezavestni osebi nikoli ne
dajati česarkoli v usta. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

VDIHAVANJE Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Če žrtev preneha dihati, ji dajte umetno dihanje
Nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Ne uporabljajte metode usta na usta, če je žrtev
snov zaužila ali vdihovala; dajajte umetno dihanje s pomočjo žepne maske, ki je opremljena
z enosmernim ventilom ali s kakim drugim ustreznega medicinskim pripomočkom za
dihanje. Če oseba težko diha, naj jih izučeno osebje daje kisik. Pride lahko do
zakasnjenega pljučnega edema. Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Osebna zaščitna oprema za ekipo
prve pomoči

Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi
pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije. Izogibati se stiku z očmi, kožo
ali obleko. Preprečiti neposreden stik s kožo. Pri oživljanju z usti na usta uporabljati
pregrado. Nositi osebno zaščitno obleko (glej oddelek 8).

4.2.  Najbolj pomembni simptomi in učinki, tako akutni, kot zapozneli  

Simptomi Pekoč občutek. Srbenje. Izpuščaji. Izpuščaj.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  

Note to physicians Izdelek je korozivna snov Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni
prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Ne dajajte kemičnih protisredstev. Pride lahko
do zadušitve zaradi edema goltanca. Lahko pride do izrazitega zmanjšanja krvnega tlaka z
vlažno obliko hropenja, peno v izpljuvku in visokim krvnim tlakom. Lahko povzroči
preobčutljivost pri občutljivih osebah. Zdraviti simptomatiko.

Oddelek 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje  

Ustrezna sredstva za gašenje Pri gašenju uporabljati ukrepe, ki so primerni za lokalne okoliščine in okolje v bližini.
Produkt ni vnetljiv.

Neustrezna sredstva za gašenje Ne uporabljati neprekinjenih curkov vode, saj lahko požar raztrosijo in razširijo.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo  

Konkretne nevarnosti, katerih vzrok
je kemikalija

Izdelek povzroča opekline oči, kože in sluznic. Toplotni razpad ima lahko za posledico
dražeče pline in pare. Izdelek je ali vsebuje povzročitelja preobčutljivosti. Stik s kožo lahko
povzroči preobčutljivost.

5.3  

Special protective equipment for
fire-fighters

Gasilci naj nosijo samostojni dihalni aparat in popolno gasilsko opremo za gašenje.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.

Oddelek 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili  

Osebni previdnostni ukrepi POZOR! Jedka snov. Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Zagotovite primerno
prezračevanje. Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. Evakuirajte osebje na varna
območja. Ljudje držati proč od mesta razlitja/razsutja in v njegovi privetrini.

Drugi podatki Dodatni zaščitni ukrepi so navedeni v odsekih 7 in 8.

Za reševalce Uporaba osebne zaščitne opreme, kot se jo priporoča v Oddelku 8.
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6.2. Okoljevarstveni ukrepi  

Okoljevarstveni ukrepi Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno. Se ne sme izpuščati v okolje.
Ne pustite, da pride v tla/podtalnico. Preprečiti, da izdelek zaide v kanalizacijo.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  

Metode zadrževanja Zaustavite nadaljnje puščanje ali razlivanje, če to ni nevarno. Zajeziti, da se zbere velika
razlitja tekočine.

Metode za čiščenje Razlitje zadržite in zberite z negorljivim materialom, ki absorbira (npr. s peskom, zemljo,
diatomejsko zemljo, vermikulitom) in ga prestavite v posodo za odstranjevanje po
lokalnih/državnih predpisih (glejte oddelek 13). Kontaminirano površino temeljito očistiti.

Preprečevanje drugotnih nevarnostiUmazane predmete in tla temeljito očistiti, upoštevajoč predpise za okolje.

6.4. Reference to other sections  

Sklicevanje na druge oddelke Glej oddelek 8 za dodatne informacije. Glej oddelek 13 za dodatne informacije.

Oddelek 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje  

Nasvet za varno rokovanje Ravnajte v skladu z dobro industrijsko prakso, kar se higiene in varnosti tiče. Izogibati se
stiku z očmi, kožo ali obleko. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno
opremo. Z izdelkom delati samo v zaprtem sistemu ali pa zagotoviti ustrezno izpušno
prezračevanje. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Sleči kontaminirana
oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. Odstraniti kontaminirano obleko in obutev.

Splošni higienski oziri Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za
oči/obraz. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Odstranite in operite
kontaminirana oblačila in rokavice, tudi znotraj, preden jih ponovno uporabite.
Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Priporoča se redno
čiščenje opreme, delovnega področja in oblačil. Umiti si roki pred odmori in takoj po
rokovanju z izdelkom.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  

Pogoji skladiščenja Vsebnike hraniti tesno zaprte na suhem, hladnem in dobro zračenem mestu. Zaščititi pred
vlago. Hraniti zaklenjeno. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od drugih materialov.

Snovi, ki se jih je treba izogibati Stik z močnimi kislinami sprošča žveplov dioksid.

7.3  

Metode za obvladovanje tveganj
(RMM - Risk Management Methods)

Zahtevane informacije se nahajajo v tem varnostnem listu.

Oddelek 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Kontrolni parametri  

Exposure Limits .

Ime kemikalije Evropska unija Združeno
Kraljestvo (UK)

Francija Španija Germany

Hidrokinon
 123-31-9

- STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3
TWA  2 mg/m3

C2
M2

TWA  2 mg/m3

S+
-

Natrijev borat
 1330-43-4

- STEL  3 mg/m3

TWA  1 mg/m3
TWA  1 mg/m3

R1
TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3
-
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Ime kemikalije Italija Portugalska Nizozemska Finska Danska
Hidrokinon
 123-31-9

- TWA  2 mg/m3

S+
C(A3)

- TWA  0.5 mg/m3

STEL  2 mg/m3
Ceiling  2 mg/m3

Natrijev borat
 1330-43-4

- TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3

C(A4)

- - TWA  1 mg/m3

Ime kemikalije Avstrija Švica Poljska Norveška Irska
Hidrokinon
 123-31-9

Sensitizer
STEL  4 mg/m3

TWA  2 mg/m3

B

S+
H*

TWA  2 mg/m3

C2
STEL  2 mg/m3

M2

TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  0.5 mg/m3

K**
A+

STEL  1.5 mg/m3

TWA  0.5 mg/m3

STEL  1.5 mg/m3

Sensitizer

Natrijev borat
 1330-43-4

- STEL  0.8 mg/m3 - TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  1 mg/m3

STEL  3 mg/m3

Repr1B

Izpeljana vrednost brez učinka
(DNEL)

Podatkov ni na voljo.

Predvidena Koncentracija Brez
Učinka (PNEC)

Podatkov ni na voljo.

8.2. Nadzor izpostavljenosti  

Inženirske kontrole Uporabite tehnične ukrepe za uskladitev z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost.
Ce je prakticno izvedljivo, je to treba doseci z uporabo lokalnih odzracevalnikov in dobrim
splošnim odvzemanjem. Rokujte s proizvodom samo v zaprtem sistemu ali poskrbite za
primerno odzracevanje pri stroju. Zagotoviti, da so priprave za izpiranje oči in prhe za nujne
primere v bližini delovnega prostora.

Osebna zaščitna oprema Ta priporocila veljajo za izdelek, kot je dobavljen.

Zaščita oči/obraza Ščit za obraz.

Zaščita za roke Nositi primerne zaščitne rokavice. Neprepustne rokavice.

Zaščita kože in telesa Nositi primerno zaščitno obleko. Obleka z dolgimi rokavi. Kemično odporen predpasnik.

Zaščita dihal Pod običajnimi pogoji uporabe zaščitna oprema običajno ni potrebna. Če pride do
prekoračitev mejnih vrednosti ali če je čutiti razdraženje, je lahko da potrebno zračenje in
evakuacija.

Splošni higienski oziri Izogibati se stiku z očmi, kožo ali obleko. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za
oči/obraz. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Odstranite in operite
kontaminirana oblačila in rokavice, tudi znotraj, preden jih ponovno uporabite.
Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Priporoča se redno
čiščenje opreme, delovnega področja in oblačil. Umiti si roki pred odmori in takoj po
rokovanju z izdelkom.

Kontrole izpostavljenosti okolja Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

Oddelek 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1  
Agregatno stanje Tekočina
Videz Podatkov ni na voljo
Barva brezbarvno
Vonj brez vonja.
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Prag za vonj Podatkov ni na voljo

Explosive properties ni dostopnih podatkov
Oxidizing properties ni dostopnih podatkov

9.2  
Točka mehčanja ni dostopnih podatkov
Molekularna teža ni dostopnih podatkov
Gostota ni dostopnih podatkov

Oddelek 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. reaktivnost  

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.2. Kemična stabilnost  

Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.

Podatki o eksploziji
Občutljivost za Mehanski
Pretres

Brez

Občutljivost zaStatično
Razelektritev

Brez

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij  

Ob običajni rabi ne

Ne pride do nevarne polimerizacije

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti  

Izpostavljenost zraku in vlagi dalj časa.

10.5  

Stik z močnimi kislinami sprošča žveplov dioksid.

10.6  

Lastnost Vrednosti  Opombe/  • Metoda  
pH 10.6
Tališce/obmocje tališca: ni dostopnih podatkov ni dostopnih podatkov
Tocka vrelišca/obmocje vrelišca: >  100  °C
Plamenišče ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Hitrost izparevanja ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Vnetljivost (trdna snov, plin) ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Meje vnetljivosti na zraku Podatkov ni na voljo

Zgornja meja vnetljivosti ni dostopnih podatkov
Spodnja meja vnetljivosti ni dostopnih podatkov

Parni tlak 24  mbar @ 20 °C
Parna gostota 0.6
Specifična teža 1.24
Topnost v vodi: popolnoma topna
Topnost v drugih izdelkih : ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Porazdelitveni koeficient:
n-oktanol/voda

ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo

Temperatura samovžiga ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Temperatura razpada ni dostopnih podatkov Podatkov ni na voljo
Viskoznost, kinematicna ni dostopnih podatkov
Viskoznost, dinamicna ni dostopnih podatkov
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Žveplovi oksidi Ogljikovi oksidi

Oddelek 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1  Podatki o toksikoloških učinkih 

Informacija o verjetnih načinih izpostavljenosti  

Product Information .

VDIHAVANJE Lahko povzroča razdraženost dihal. Some asthmatics or sulfite-sensitive individuals may
experience wheezing, chest tightness, stomach upset, hives, faintness, weakness and
diarrhea. Inhaliranje jedke snovi lahko privede do toksičnega edema v pljučih. Pljučni edem
je lahko usoden.

Stik z očmi Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči opekline.

Stik s kožo Povzroča hude opekline. Lahko povzroči alergično reakcijo kože. Stik s kožo lahko povzroči
preobčutljivost.

Ingestion Some asthmatics or sulfite-sensitive individuals may experience wheezing, chest tightness,
stomach upset, hives, faintness, weakness and diarrhea. Lahko povzroči poškodbo pljuč,
če se užije. May cause severe burning pain in the mouth and stomach with vomiting and
diarrhea of dark blood. Blood pressure may decrease. Brownish or yellowish stains may be
seen around the mouth. Swelling of the throat may cause shortness of breath and choking.

Podatki o toksikoloških učinkih  

Simptomi Pordelost. Gorenje. Lahko povzroči slepoto. Kašelj in / ali piskanje. Srbenje. Izpuščaji.
Izpuščaj.

Numerična merila toksičnosti  

Acute toxicity

Naslednje vrednosti so izračunane na podlagi poglavja 3.1 dokumenta GHS
ATEmix (ustno) 5,010.00  mg/kg
ATEmix (prek kože) 12,626.00  mg/kg
ATEmix (inhalation-dust/mist) 0.08  mg/l

Toksičnost
Oblika izpostavljanja Metoda Vrsta Vrednosti trajanje Opombe

Ustno Podgana >2000

Informacija o sestavini
Ime kemikalije Oralna SD50 SD50 kožno LC50 za vdihavanje

Water 90,000 mg/kg  ( Rat )
Potassium sulfite >3200 mg/kg (rat)

Hidrokinon 375 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 375 mg/kg

(Source: ECHA)

> 4800 mg/kg (Rat)

Natrijev borat 2660 mg/kg  ( Rat )
Oral LD50 Rat 2660 mg/kg

(Source: JAPAN_GHS)

2000 mg/kg  ( Rabbit )
Dermal LD50 Rabbit >2000

mg/kg (Source: IUCLID)

2 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Inhalation LC50 Rat >2 mg/m3 4

h (Source: HSDB)

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti  

Jedkanje/draženje kože Podatkov ni na voljo.
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Serious eye damage/eye irritation Podatkov ni na voljo.

Senzitizacija dihal ali kože Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

Mutagenost zarodnih celic Razvrstitev temelji na podatkih, ki so na voljo za sestavine. Vsebuje snov, za katero se ve
ali sumi, da je mutagena.

Carcinogenicity Razvrstitev temelji na podatkih, ki so na voljo za sestavine.
Ime kemikalije Evropska unija

Hidrokinon Carc. 2

Reproductive toxicity Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - repeated exposure Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Nevarnost vdiha Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Oddelek 12: EKOLOŠKi PODATKI

12.1  Toksičnost 

Ecotoxicity Zelo strupeno za vodne organizme.

Neznana toksičnosti 0% mešanice predstavljajo sestavine, za katere nevarnosti za vodno okolje niso znane.

Ime kemikalije Strupenost za alge Strupenost za ribe Strupenost za
mikroorganizme

Toksičnost za vodno
bolho in druge vodne
nevretenčarje

Potassium sulfite - 220 - 460: 96 h
Leuciscus idus mg/L

LC50 static

-

Hidrokinon 0.335: 72 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
13.5: 120 h

Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

0.044: 96 h
Oncorhynchus mykiss

mg/L LC50 flow-through
0.044: 96 h Pimephales

promelas mg/L LC50
flow-through 0.1 - 0.18:

96 h Pimephales
promelas mg/L LC50

static 0.17: 96 h
Brachydanio rerio mg/L

LC50

0.29: 48 h Daphnia
magna mg/L EC50

Natrijev borat 158: 96 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

2.6 - 21.8: 96 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
static

340: 96 h Limanda
limanda mg/L LC50

1085 - 1402: 48 h
Daphnia magna mg/L

LC50

12.2  Obstojnost in razgradljivost 

Dobro biorazgradljivo.

12.3  Zmožnost kopičenja v organizmih 

Bioakumulacija:  .

Faktor biokoncentracije (BCF)
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Ime kemikalije log Pow
Hidrokinon 0.5

12.4  Mobilnost v tleh 

Podatkov ni na voljo.

12.5  Rezultati ocene PBT in vPvB 

Podatkov ni na voljo.

12.6  Drugi škodljivi vplivi 

Podatkov ni na voljo.

Oddelek 13: ODSTRANJEVANJE

13.1  Metode ravnanja z odpadki 

This information is provided to assist users in the correct disposal of working solutions prepared and used to Carestream Health
specifications.

Working Solution Waste material is currently classified as hazardous under Council Directive 91/689/EEC.
The European Waste Catalogue Code is 09 01 01 Water based developer and activator.
Dispose according to the local regulations or guidelines that apply to the category of waste.
Ensure the use of properly authorised waste management companies.

Odpadki iz ostankov / presežnih
(neporabljenih) proizvodov

Se ne sme izpuščati v okolje. Odstraniti kot nevarne odpadke v skladu z lokalnimi in
nacionalnimi predpisi.

Prazni vsebniki If thoroughly cleaned, preferably by rinsing at least three times with small quantities of
water, waste product packaging may be consigned for recovery or disposal as non
hazardous waste.  Whenever possible, minimize waste by using the rinsing water to make
up the working solution.  The European Waste Catalogue Code is 15 01 02 plastic
packaging.

Kontaminirana embalaža Embalažo odpadnega izdelka, ki je kontaminirana z ostanki nevarne vsebine, je treba
oddati v odstranjevanje kot nevaren odpadek. V tem primeru je koda Evropskega kataloga
odpadkov 15 01 10 embalaža, ki vsebuje ostanke ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

Drugi podatki V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnajo po proizvodih,
ampak po uporabi. Kode za odpadke mora določiti uporabnik na osnovi uporabe, za katero
je izdelek namenjen.

Oddelek 14: PODATKI O PREVOZU

Ta izdelek izpolnjuje zahteve za izjemo glede omejene količine.  Embalaža bo imela oznako omejena količina.  Drugih oznak ali
nalepk se, razen za prevoze z letalom, ne zahteva.

IMDG/IMO 
14.1.  Id.št. ZN UN3082
14.2.  Lastno odpremno ime OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOCA, N.D.N.
14.3.  Razred nevarnosti 9
14.4.  Skupina Embalaže III

Opis UN3082,  OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOCA, N.D.N. (Hidrokinon), 9, III, Omejena
količina

14.5.  Onesnaževalec morja Hidrokinon
Nevarnost za okolje Da

14.6.  Posebne določbe 274, 335, 969
EmS F-A, S-F

Opomba: To be able to exploit a "marine pollutant exception" (IMDG 2.10.2.7), product case labels
must be modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of
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export and import and LQ mark must be covered.

ADR/RID 
14.1.  Id.št. ZN UN3082
14.2.  Lastno odpremno ime OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOCA, N.D.N.
14.3.  Razred nevarnosti 9

Oznake ADR/RID 9
14.4.  Skupina Embalaže III

Opis UN3082,  OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOCA, N.D.N. (Hidrokinon), 9, III, Omejena
količina

14.5.  Nevarnost za okolje Da
14.6.  Posebne določbe 274, 335, 601, 375

Koda razvrstitve M6

ICAO/IATA 
14.1.  Id.št. ZN UN3082
14.2.  Lastno odpremno ime Okolju nevarna snov, tekoca, n.d.n.
14.3.  Razred nevarnosti 9
14.4.  Skupina Embalaže III

Opis UN3082,  Okolju nevarna snov, tekoca, n.d.n. (Hidrokinon), 9, III, Omejena količina
14.5.  Nevarnost za okolje Da
14.6.  Posebne določbe A97, A158

ERG koda 9L

To be able to exploit an "environmentally hazardous exception" (IATA Special Provision A197), product case labels must be
modified to add the required GHS statements in the languages of the countries of export and import and LQ mark must be covered

Za podatke o prevozu obiščite: http://ship.carestream.com

Oddelek 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

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

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of
the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Evropska unija
Upoštevajte 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcem pri tveganjih v zvezi z izpostavljenostjo kemikalijam
na delovnem mestu

Dovoljenja in/ali omejitve uporabe:
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere je potrebno dovoljenje (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XIV)
Ta izdelek ne vsebuje snovi, ki so predmet omejitev (Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga XVII)

Persistent Organic Pollutants
Se ne uporablja

Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009
Se ne uporablja

Mednarodni popisi 
AICS: Ustreza
DSL/NDSL Ustreza
EINECS/ELINCS Ustreza
ENCS Ustreza
IECSC Ustreza
KECL Ustreza
NZloC Ustreza
PICCS: Ustreza
TSCA Ustreza
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B Legenda: b0  
 AICS  - Avstralski Seznam Kemičnih Snovi
 DSL/NDSL  - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi
 EINECS/ELINCS  - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih
snovi
 ENCS  - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
 IECSC  - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
 KECL  - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi
 PICCS  - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
 TSCA  - Zakon ZDA o kontroli strupenih snovi, Oddelek 8(b) Popis

15.2  Ocena kemijske varnosti 

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

Oddelek 16: DRUGI PODATKI

Ključ ali legenda za okrajšave in akronime, ki se jih uporablja v varnostnem listu

Celotno besedilo H-izjav, omenjenih v oddelku 3
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H318 - Povzroča hude poškodbe oči
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože
H341 - Sum povzročitve genetskih okvar
H351 - Sum povzročitve raka
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme
H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend  Oddelek 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

Datum dopolnjene izdaje 15.03.2019

Demanti
Informacija v tem varnostnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove
objave. Informacija na razpolago je mišljena samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje,
prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tiče samo konkretno
navedene snovi in je lahko da neveljavna, če se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku,
razen če to v besedilu ni navedeno

TWA: tehtano casovno povprecje izpostavljenosti STEL: Meja kratkotrajne izpostavljenosti
Ceiling: Maksimalna mejna vrednost: * Oznaka za kožo
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