BIZTONSÁGI ADATLAP
(EU rendelet 88/379-93/l12-Egészségiigyi Minisztérium)
1.

Termék és vállalat

Termék:
Vape sanity-anti-mites
Típus és felhasználás:
Rovairtó szer házi használatra
Név:
Guaber S.p.A.
Cím:
Via O. Gobetti, 4, 40050 Funo (BO)
Vészhelyzet esetén
051/6649111
hívható telefonszám:
2.
Összetevők
Tartalmaz olyan anyagokat, melyeket veszélyesnek minősítettek a veszélyes anyagokról szóló rendeletek alapján és
related classiflcation :
R phrases
EINECS N°
Risk symbols
CAS N°
RI0/65
204-686-4
124-18-5
F,Xn
-N-DECANE
R11/36
200-746-9
67-63-0
F,Xi
-ISOPROPYL ALCOHOL
R50/53
2474045
26002-80-2
N
SUMITHRIN
3.
Veszélyek
Egészségkárosító hatás (nem megfelelő használat esetén):
Környezetre káros hatás:

nincs
nincs

4.
Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.
Általános figyelmezetések:
Ha felmerül a gyanúja, vagy tényleges irritációs tünetek
jelentkeznek, forduljon orvoshoz és tartsa a termékről szóló biztonsági adatlapot könnyen elérhető helyen.
Eszméletlen személynek ne adjon semmit szájon át.
4.2.
Első segély:
Azonnal hívjon orvost. Ne késztesse semmilyen módon hányásra a beteget.
4.2.1. Lenyelése estén:
Helyezze a személyt szabadlevegőre. súlyos esetben forduljon orvoshoz.
4.2.2. Belégzése estén:
Távolítsa el a szerrel szennyeződött ruhadarabot és mossa le bő vízzel a
4.2.3. Ha bőrre kerül:
bőrfelületet.
4.2.4. Ha szembe kerül:
Legalább 15 percen át öblítse bő vízzel. Azonnal forduljon orvoshoz.
5.
Tűz esetén
Tűz vagy robbanás esetén:
Ajánlott:

Hűtse le vízzel a napfénytől, vagy tűztől felrobbant tartályt.

6.
Véletlen szivárgás estére
Egyén védelmére:
Viseljen védőkesztyűt és -ruhát.
óvintézkedések a környezet védelmére
Tisztítási eljárás:
Csökkentse a szennyezettséget földdel, homokkal, vagy hasonló anyaggal.
Gyűjtse össze a folyadékot egy robbanás biztos szivattyúval vagy megfelelő nedvszívó
anyaggal.
7.
Kezelés és tárolás
Lépések, melyeket a használat során kell tenni:
Összeférhetetlen anyagok:
Tárolási mód:
robbanásveszélytől távol kell tartani.
8.
Explosure control és személyi védelem
Explosure control:
használja és tárolja.
Belégzés elleni védelem:
Kezei védelmére:
Szemvédelem:
Bőrvédelem:

nincs
nincs
A flakont hőtől napfénytől védett jól szellőző helyen,

Szellőztesse megfelelően a szobát, ahol a terméket
Normál használat esetén nem szükséges.
Használjon védőkesztyűt.
Normál használat esetén nem szükséges.
Normál használat esetén nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot:
20 °C-on gázos folyadék
Szag:
tipikus
Forráspont és intervallum:
ismeretlen
Olvadáspont és intervallum:
ismeretlen
Égéspont:
ismeretlen
n-ottanolo/
Egyéb adat:
50% butánt tartalmaz

Öngyújtás:
Robbanékonyság:
Égési tulajdonságok:
Nyomás:
Relatív sűrűség:
Vízben oldhatóság:
Olajban oldhatóság:

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem ismert
0.710
részben nem
ismert

10. Stabilitás és reakciókészség
Elkerülendő körülmények:
Összeférhetetlen anyagok:
Bomlásveszély:

normál körülmények között stabil.
lásd 7-es bekezdés
A tennék stabil normál tárolási és felhasználási körülmények között.

11. Toxikológiai információ
Orális mérgezés:
Bőrön át:
Belégzéssel
Bőrrel való érintkezés:
Szemmel való érintkezés:

nem ismert
nem ismert
nem ismert
nem irritáló
nem irritáló

12. A környezetre vonatkozó információk
Biodegradabilitv
Szennyvíz kezelési előírás:
nincs
13. Hulladék kezelési tanács
Az anyag kezelése:
A flakon kezelése

A hatályos rendeletek szerint.
Az üres tartály bekerülhet a városi szilárd hulladék közé.

14. Szállítási információ
Úton vagy vasúton:

RID/ADR

Tengeren:
Repülőn:

nincs
nincs

Másodosztály
Alosztály E

Sorrend 10 B2.
Marginális

15.
Információ az előírásokról
Osztályozva a veszélyes anyagokról szóló rendelet alapján
Szimbólum:
gyúlékony
Veszély:
Gyúlékony. Ne lélegezze be közvetlenül. Vigyázzon, szembe ne kerüljön. A
tartályban túlnyomás van. Napfénytől védve tárolandó, ne tegye ki 500C fölötti hőmérsékletnek Felszúrni, tűzbe
dobni üresen is tilos. Ne használja nyílt láng vagy forró tárgy jelenlétében.
Normál figyelmeztetés: Gyermekek elől elzárva tartandó.
16. További információ
A nyújtott információk jelenlegi tudásunkon és EU-rendeleteken alapul. A tennék csak az l-es pontban előírt
célra használható.
A felhasználó felelős azért, hogy betartsa az összes előírást, hogy összhangban legyen a helyi és nemzeti
előírásokkal.
A nyújtott információk összhangban vannak a 28/1/92-es minisztériumi rendelettel

