ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според Регулация (EU) No. 1907/2006

MACKERNIUM 006
Преработено издание: 1.00 EU ( BG )

Дата на издаване: 25.08.2011

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
Идентификатори на продукта
Търговското наименование

: MACKERNIUM 006

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват
Употреби на Субстанцията/Сместа

: Специфична употреба(и): Козметика, козметични продукти

Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
Фирма/Производител

: Rhodia UK Ltd
Burrwood Way
Holywell Green
Halifax
HX4 9BH
England
Tel: +441422312200
Fax: +441422312222

Телефонен номер при спешни случаи

: MULTI LINGUAL EMERGENCY NUMBER (24/7)
Europe/America/Africa
: +44 1235 239 670 (UK)
Middle East & Africa speaking Arabic : +44 1235 239 671 (UK)
Asia Pacific
: +65 3158 1074 (Singapore)
China
: +86 10 5100 3039 (Beijing)

Email адрес

: information.fds@eu.rhodia.com

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
Класификация
Класификация (67/548/EEC,1999/45/EC)
Oпасно за околната среда

R52/53: Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във водната среда.

Елементи на етикета

Обозначение по смисъла на EC директивата (67/548/EEC,1999/45/EC)
R-фрази

: R52/53
Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във водната среда.

S-фрази

: S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. вижте спец- иалните
инструкции/информационния лист за безопасност.
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3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ
Информация за компоненти и примеси
Идентификаци Класификация
Класификация
Химическо име
онен номер
67/548/EEC
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008
Propen-1-Aminium, N,N-Dimethyl-N-2- CAS номер :
R52/53
H412 : Хронична токсичност за водната
Propenyl-, Chloride, Homopolymer
26062-79-3
среда , Категория 3

Концентрация
[%]
>= 40 - < 50

собствена класификация

За пълния текст на R фразите, споменати в тази Секция, виж Секция 16.
За пълният текст на H-Приложенията включени в тази Секция, виж Секция 16.

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

Описание на необходимите мерки за първа помощ
Основни указания

: Оказващият първа помощ да ползва предпазни средства.
Поставете замърсеното облекло в запечатан плик за последващо
почистване.

Вдишване

: неприложим

Контакт с кожата

: В случай на контакт с кожата
Веднага се освободете от заразените дрехи и обувки.
Отмийте със сапун и вода.
Вземете медицински мерки, ако дразнениятя се развият и продължат.

Контакт с очите

: В случай на контакт с окото, свалете контактната леща, незабавно
изплакнете обилно с вода, също и под клепача, в продължение на поне
15 минути.
При дразнение на окото, потърсете медицинска помощ.

Поглъщане

: НЕ предизвиквайте повръщане.
Изплакнете устата с вода.

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ
Пожарогасителни средства
Подходящи пожарогасителни средства

: Продуктът е невъзпламеним.
Воден аерозол
Сух прах
Пяна, устойчива на алкохол
Въглероден двуокис (CO2)

Неподходящи пожарогасителни средства

: Струя воден аерозол

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Специфични опасности при пожарогасене

: Водниста течност. Не представлява особен риск в случай на пожар.
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Независимо от това, след изпаряване на водата, остатъкът може да
гори:
с отделяне на токсичен газ.

Съвети за пожарникарите
специални предпазни средства за
пожарникарите

: При необходимост, носете автономни дихателни апарати при гасенето
на пожара.
Лична защитна екипировка: подходящи защитни ръкавици, предпазни
очила и защитно облекло

Допълнителна информация

: Събирайте отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не я
изхвърляите в канализацията.

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ
Лични предпазни мерки, предпазни
средства и процедури при спешни случаи

: Избягвайте контакт с кожата и очите.
Носете подходящи защитни средства.
Спрете теча. Обърнете течащите контейнери с течащата страна нагоре,
за да предотвратите изтичането.

Предпазни мерки за опазване на околната
среда

: Не допускайте изтичане в канализацията.
Изолирайте разсипания материал чрез засипване.

Методи за Почистване или Вземане
: Ограничете разлива, попийте с незапалим абсорбиращ материал, (напр.
пясък, почва, диатомит, вермикулит) и прехвърлете в контейнер за
изхвърляне в съответствие с местните / национални разпоредби.
Допълнителен съвет

: Материалът може да предизвика условия за хлъзгане.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ
Работа с веществото/препарата
Технически мерки

: Нормални мерки за превантивна противопожарна защита.

Съвети за безопасна работа и използване

: Да се избягва контакт с очите и кожата.
За лична защита вижте раздел 8.
Пушенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранявани в зоните
на употреба.

Съхранени
Технически мерки за съхранение

: Пазете контейнера плътно затворен в сухо и добре проветрявано място.

Условия за съхранение
Препоръчително

: Стабилен при нормални условия.
Съхранявайте контейнерите плътно затворени на сухо, хладно и добре
проветриво място.
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Друга информация

Дата на издаване: 25.08.2011
: Не се разлага ако се съхранява и използва по предназначение.

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА /ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Не съдържа вещества за които има норми за наличие на работното място.

Лична обезопасителна екипировка
Защита на ръцете

: Предпазни ръкавици

Защита на очите

: Защитни очила със странични предпазители

Обезопасяване на кожата и тялото

: Защитен костюм

Хигиенни мерки

: Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника
за безопасност.
Станциите за промиване на очите и душовете трябва да са близо до
работното място.

Предпазни мерки

: Защитната екипировка трябва да бъде подбрана в съответствие с
актуалните стандарти и в сътрудничество със снабдителя на защитна
екипировка.
Подбора на лична защитна екипировка, трябва да бъде базиран на
защитнитре характеристики на екипировката в съчетание с
приложенията за които ще бъде използвана, условията на използване,
продължителността и потенциалните опасности, които могат да се
срещнат по време на употреба.

Основни указания

: Не допускайте изтичане в канализацията.
Изолирайте разсипания материал чрез засипване.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Външен вид
Форма

: вискозен

Състояние на веществото

: течност
течност

Цвят

: кехлибарен
безцветен

Мирис

: характерен
лек

Граница на мириса

: няма информация

Информация за безопасност
pH

: приблизително. 5,0
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Точка на топене/граници на топене

: няма информация

Точка на кипене/интервал на кипене

: приблизително. 100 °C

Точка на запалване

:

> 100 °C
затворен съд
> 95 °C
затворен съд

Запалимост (твърдо вещество, газ)

: няма информация

Температура на самозапалване

: няма информация

Разтворимост във вода

: разтворим

Разтворителна способност в други
разтворители
Коефициент на разпределение: nоктанол/вода
Налягане на парите

: няма информация

Скорост на изпаряване

: няма информация

Относителна гъстота на изпаренията

: >1

Гъстота

: няма информация

Относителна плътност

:

Окисление/Редукционен Потенциал

: няма информация

Вискозитет, динамичен

: няма информация

Вискозитет, кинематичен

: няма информация

Експлозивни свойства

: няма информация

Термално разлагане

: няма информация

Долна граница на експлозия

: няма информация

Горна граница на експлозия

: няма информация

: няма информация
: няма информация

1,08

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ
Химична стабилност

: Стабилен при нормални условия.

Опасни реакций
Условия, които трябва да се избягват

: Избягвайте прекомерно висока температура за продължителни периоди
от време.

Материали, които трябва да се
избягват

: Силни киселини
Силно окисляващ реактив
Силни, редуциращи агенти.
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Продукти на разлагане

Друга информация

Дата на издаване: 25.08.2011
: При горене или при топлинно разлагане (пиролиза) отделя:
(Въглеродни оксиди (CO + CO2)).
азотни оксиди (NOx).
: Не се разлага ако се използва по предназначение.

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Остра токсичност
Остра орална токсичност

: няма информация

Остра инхалационна токсичност
Остра дермална токсичност
Високо ниво на токсичност (при други
условия)
Токсичност при вдишване

: няма информация
: няма информация
: няма информация
: няма информация

Корозивност/дразнене на кожата
Дразнене на кожата

: няма информация

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите
Дразнене на очите

: няма информация

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата
Сенсибилизация

: няма информация

Високо ниво на токсичност при предозиране
Високо ниво на токсичност при
предозиране
STOT
СТОО (специфична токсичност за
определени органи) - еднократна
експозиция
СТОО (специфична токсичност за
определени органи) - повтаряща се
експозиция

: няма информация

: няма информация
: няма информация

Канцерогенност
Канцерогенност

: няма информация

Мутагенност
Генотоксичност инвитро (in vitro)

: няма информация
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Генотоксичност в живия организъм (in vivo)

Дата на издаване: 25.08.2011
: няма информация

Репродуктивна токсичност
Репродуктивна токсичност

: няма информация

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Оценка на екотоксичност
Оценка на екотоксичност

: няма информация

Устойчивост и разградимост
Способност за биодеградация
Способност за биодеградация

: няма информация

Биоакумулиране
фактора за биоконцентрация (BCF)

: няма информация

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
Унищожение на Продукта
Запрещение

: Да не се изхвърля в природата.

Съвети за изхвърляне

: Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.

Съвети за почистване и изхвърляне на опаковките
Мерки за избягване на отпадъци.

: Не изхвърляйте продукта върху други отпадъци.

Съвети

: Изпразнете напълно опаковките преди обеззаразяване.
Оставете да се отцеди добре и после почистете а пара.

Причина за изхвърляне на отпадъци

: Повторно използване или рециклиране след измиване.

Друга информация

: Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО
ADR
не е регулиран
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RID
не е регулиран
IMDG
не е регулиран
IATA
не е регулиран
ADN / ADNR
не е регулиран
Бележка: Горните регулиращи предписания, са тези които са валидни на дадата на издаване на тази листовка. Като се
има предвид възможното развитие на транспортните разпоредби за опасни материали, е препоръчително да сверявате
валидността им, при вашият представител.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Доколкото ни е известно, няма специфична регулаторна информация.

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Класификация
Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)
Хронична токсичност за водната среда, Категория
3

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Текст на R-фразите използван под заглавия 2 и 3
R52/53

Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти
във водната среда.

Пълният текст на S-Приложенията се отнася за подсекции 2 и 3.
S61

Да не се допуска изпускане в околната среда. вижте спец- иалните
инструкции/информационния лист за безопасност.

Пълният текст на H-Приложенията се отнася за подсекции 3 и 16.
H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Внимание: В този документ цифровото разделяне на хиляди става със знак “.” (точка), разделянето с десетичен знак става
със “,” (запетайка).
Информацията, предоставена в този Информационен Лист за Безопасност, е правилна според знанията, осведомеността и
разбиранията ни към момента на публикуването й. Тази информация е поместена само с цел да помогне на потребителя
като насока при работата с продукта, употребата му, обработката, съхранението, транспортирането, пласмента и
реализацията му при задоволителни условия на безопасност и не следва да се счита за гаранция или качествена
спецификация. Същата следва да се използва във връзка с листове с технически данни, но не ги заменя. Следователно,
информацията се отнася само до обозначения специфичен продукт и може да не е приложима в случай че такъв продукт
се използва с различни материали или в друг, различен производствен процес, освен ако това не е посочено изрично. Това
не освобождава потребителя от задължението му да осигури спазване на всички изисквания, свързани с неговата дейност.
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