Název výrobku: Čistič C NORDSON
PN 771192 (12 PACK) PN 771665 (4 PACK)
Materiálový bezpečnostní list
1.

Dodavatel
Název výrobku
Použití
Dodavatel

2.

Identifikace rizik
Hlavní rizika

(podle směrnice EG 1907/2006)

Čistič C Nordson
Odstraňovač lepidla
Nordson Benelux BV
Bergerstraat 10
6226 BD MAASTRICHT
Tel: 00800 7001 7001
Fax: 00800 7002 7002

mailto:NORDSON ESC-BNL
http://www.nordson.com/

Dráždí oči a pokožku. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní
organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý;
při požití může vyvolat poškození plic.

3.

Složení
Chemická charakteristika
Směs přírodních éterických olejů, vody a emulgátoru
Nebezpečné složky (v případě čistého materiálu)
%m/m
Cas č.
EINECS č.
Citrus terpenes Xn; R10, R38, R43, R50/53, R65
>30
8028-48-6
232-433-8
(citrusové extrakty)
Směs anionových a neiontových detergentů Xi;
1-5
Směs
Směs
R38, R41
Alifatické uhlovodíky (Poznámka P) Xn; R65, R66
>30
64742-47-8
265-149-8
Složky podle Nařízení ES 648/2004
Neiontové povrchově aktivní látky
< 5%
Aniontové povrchově aktivní látky
< 5%
4.
Opatření při první pomoci
V případě kontaktu
prostřednictvím
Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch, zajistěte jí klid, vyhledejte lékařskou pomoc,
Vdechnutí
pokud příznaky přetrvávají
Pokožky
Svlečte znečištěné oblečení a důkladně vyperte vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařkou pomoc,
pokud se podráždění neuklidní.
Oči
Oplachujte co nejdéle velkým množstvím vody. Pro důkladné vyčištění oddalte oční víčko od
oční bulvy. Vždy vyhledejte lékařkou pomoc!
Požití
Vypláchněte ústa vodou, vždy vyplivněte, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou
pomoc!

5.

Opatření pro zdolávání požáru
Hasicí prostředky
Kysličník uhličitý, prášek, vodní proud, pěna
Nevhodné hasicí prostředky
Všechny ostatní hasicí prostředky
Mimořádná rizika požáru nebo
Neznámo
výbuchu
Nebezpečné zplodiny hoření
Neznámo
Zvláštní postupy při hašení
Standardní ochranné prostředky, podle potřeby dýchací přístroj

6.

Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob
Používejte vhodné rukavice (PVC) a bezpečnostní brýle, dobré větrání
Opatření na ochranu životního
Zachyťte co nejvíce produktu a uložte ho do čisté nádoby pro opětovné použití nebo uložení
prostředí
na příslušnou skládku
Metody čištění
Nechejte nasáknout do savého materiálu a uložte v nádobě

7.

Manipulace a skladování
Informace pro bezpečné
Dobré větrání
zacházení
Technická opatření
Přijměte obvyklá opatření pro práci s čisticími prostředky
Bezpečné skladování
Udržujte nádobu pevně uzavřenou. Skladuje v souladu s národní legislativou.
Obalový materiál
Polyetylén, PET, kov

8.

Omezování expozice /osobní ochranné prostředky:
Technická opatření
Normální větrání, chraňte před statickou elektřinou nebo jinými zdroji zapálení.
Hygienická opatření
Při použití produktu nejezte, nepijte ani nekuřte
Hranice expozice
HODNOTA MAC: Látka nepodléhá uznávaným hranicím expozice.
Ochrana osob
Dýchací cesty
Dobré větrání
Ruce
Používejte pryžové rukavice (PVC)
Oči
Používejte ochranné brýle
Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou
Pokožka

-

9.

Fyzikální a chemické vlastnosti
Vzhled
Kapalina
Barva
Bezbarvý
Aroma
Citrus
Bod varu
Neznámý
PH
nepoužitelné
Viskozita
Neznámá
Bod tavení
Neznámý
Tlak par
Neznámý
Hustota výparů
Neznámá
Relativní hustota
0,82
Teplota vznícení
64°C
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Samovznícení
Meze výbušnosti %
dolní

-

horní
Oxidační vlastnosti
Rozpustnost

>200°C
Neznámá
Neznámá
Žádné

-

Emulgovatelný (nestabilní)
ve vodě
Stálost a reaktivita
Stálost
Stálý při normálních podmínkách
Nepřípustné podmínky
Chraňte před rizikem statické elektřiny
Nepřípustné materiály
Povrchy, které mohou být negativně ovlivněny rozpouštědly; v případě pochybností produkt
vyzkoušejte nejprve na méně viditelném místě.
Nebezpečný rozklad
Žádné nebezpečné produkty rozkladu

10.

11.

Toxikologické informace
Přímá toxicita
Samotný čistič Nordson C nebyl zkoumán z toxikologického hlediska.
dýchání
Bolest hrdla, kašel, dýchavičnost
kontakt s pokožkou
Zrudnutí, bolest
kontakt s očima
Zrudnutí, bolest
Bolest žaludku, průjem, závrať, nevolnost
požití
Jiné informace
Žádné

-

12.

Ekologické informace
Ekotoxické účinky
Nordson Čistič C je biologicky odbouratelný
Další informace
--

13.
Pokyny k likvidaci
Likvidace
Zbytky nechejte nasáknout do savého materiálu a uložte v uzavřených nádobách. Převážejte
zbytků/nevyužitých
v souladu s místní legislativou. Poslední zbytky spláchněte do kanalizace při použití velkého
produktů
množství vody.
Kontaminovaný obal
Zcela prázdný obal můžete nabídnout k recyklaci, regeneraci nebo destrukci.
14.

Přepravní informace
Un-Nr.
-ADR/RID
třída
--číslo
-Třída IMO/IDG
-Třída ICAO/IATA

-

15.

Regulační informace
Chemická identifikace
Odstraňovač lepidla
Číslování podle Přílohy I
nepoužitelné (přípravek)
Klasifikace založena na:
Výpočetní metoda
Symbol(y)
Škodlivý ; Nebezpečné pro životní prostředí
Rizikové věty
R36/38 Dráždí oči a kůži. R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R50/53 Vysoce toxický
pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví
škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
S24 Zamezte styku s kůží. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle. S60 Tento
Bezpečnostní věty
materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. S61 Zabraňte uvolnění do
životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo etiketu.

16.

Jiné informace
Legislativa
Vysvětlení rizikových vět
z kapitoly 2 (v případě
čistého materiálu)
Popření odpovědnosti

Datum prvního vydání
Datum posledního vydání
Verze
Sestavil

Tento Materiálový bezpečnostní list je v souladu se způsobem jednání EG (2001/58/EG) a je
sestaven s bezpečnostními informacemi na disku CD-ROM
R10 Hořlavý ; R38 Dráždí kůži ; R41 Nebezpečí závažného poškození očí ; R65 Zdraví škodlivý; při
požití může vyvolat poškození plic ; R66 Opakovaný styk může způsobit vysušení nebo popraskání
pokožky
Všechny údaje uvedené v tomto bezpečnostní listu shromáždila společnosti Nordson Benelux
s největší péčí a jejich smyslem je informovat uživatele o výrobku, a to z hlediska ochrany zdraví,
bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Zde uvedené informace nezaručují vlastnosti nebo
funkce produktu samotného. Každý uživatel je zodpovědný za splnění požadovaných právních
předpisů uvedených v tomto bezpečnostním listě, pokud jsou použitelné pro stávající pracovní
podmínky. Navíc se uživatel musí ujistit, že produkt je možné používat pro požadovanou aplikaci a
požadované použití.
Společnost Nordson Benelux odmítá veškerou odpovědnost za poškození libovolného druhu,
způsobené nerozvážným použitím produktu nebo údajů na tomto listě. Také odmítáme
odpovědnost za rady odchylující se od (technického)(materiálového bezpečnostního) listu, které
nebyly vydány v písemné formě nebo oddělením řízení výrobků firmy Nordson Benelux, popřípadě
jeho jménem.
20.1. 2005
1.5. 2012
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Nordson Benelux BV
Bergerstraat 10
NL-6226 BD MAASTRICHT
Tel: 00800 7001 7001
Fax: 00800 7002 7002

Date of issue:07-05-12

Page 2

