VARNOSTNI LIST

Datum priprave: 04.06.2015
Sprememba: /

RAPIDENT COMPRESSE

Številka različice/popravka: /

Stran 1 od 9

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:
1.1 Identifikator izdelka
RAPIDENT COMPRESSE

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Tablete za čiščenje zobne proteze

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
Distributer za Slovenijo:
BITRADE, D.O.O., Breznikova 26, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 01 724 86 63, fax: 01 721 01 28
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: bitrade@siol.net

Proizvajalec:
LCBeauty SPA, Strada del Marano 95, 47896 Faetano, San Marino, Italija
Tel.: 0039 0549873111, fax: 0039 549873226
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list:info@lcbeauty.sm

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
0039 0549873111
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ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:
Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2

2.2 Elementi etikete:
Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Pozor
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
P101 - Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P312 - PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P403 + P233 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi/regionalnimi predpisi.
Dodatne informacije:
Vsebuje: Natrijev monopersulfat; Natrijev perborat monohidrat; Natrijev perkarbonat.

2.3 Druge nevarnosti:
Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost ("SVHC" snovi)v skladu z REACH: Natrijev perborat monohidrat, EC:
234-390-0.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Zmesi:
Ime snovi

Št. EC
Št. CAS
Št. INDEX

Konc. [%]

Razvrstitev v
REACH
skladu z Uredbo
registracijska
(ES) št. 1272/2008 številka:

Natrijev monopersulfat

274-778-7
70693-62-8
/

27-28,5

Acute Tox. 4 H302, /
Skin Corr. 1B H314

Citronska kislina

201-069-1
77-92-9
/

8-9

Eye Irrit. 2 H319

/

Natrijev karbonat

207-838-8
497-19-8
011-005-00-2

8-9

Eye Irrit. 2 H319

/

Natrijev perborat monohidrat

234-390-0
11138-47-9
/

6-7

Acute Tox. 2 H330, /
Acute Tox. 4 H302,
Eye Dam. 1 H318,
STOT SE 3 H335

Natrijev perkarbonat

239-707-6
15630-89-4
/

4,5-5

Ox. Liq. 1 H271,
/
Acute Tox. 4 H302,
Eye Dam. 1 H318

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:
4.1.1 Vdihavanje:
Ni potrebnih posebnih ukrepov.

4.1.2 Stik s kožo:
Ni potrebnih posebnih ukrepov.

4.1.3 Stik z očmi:
V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:
Pri trajajočih težavah poiskati zdravniško pomoč.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:
Ni podatka.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Ni podatka.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:
Ogljikov dioksid (CO2). Gasilna pena. Gasilni prah. Razpršena voda.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:
Niso znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Ne vdihavati produktov, ki nastanejo pri požaru.

5.3 Nasvet za gasilce:
V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Preprečiti iztekanje
produktov gašenja v odvodne kanale. Embalažo izpostavljeno ognju hladiti z vodo, da se prepreči razgradnja
proizvoda in razvoj snovi, ki so potencialno nevarne za zdravje. V primeru požara je nujen nadzor okolice.
Oprema za gasilce: varovalna obleka za gasilce v skladu s SIST EN 469:2014, rokavice v skladu s SIST EN
659:2003+A1:2008, popravek SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009 in škornji (HO specifikacije A29 in A30) v
kombinaciji z avtonomnim dihalnim aparatom z odprtim krogom z dovodom stisnjenega zraka z obrazno masko v
skladu s SIST EN 137:2006.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizučeno osebje:
Nositi osebno zaščitno opremo. Upoštevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8.

6.1.2 Za reševalce:
Glej poglavje 6.1.1.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Če pride do razsutja v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:
Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:
Razsutje mehansko pobrati. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno
zakonodajo (v skladu s točko 13). Mesto razsutja sprati z vodo.

6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Pred uporabo se sezanite z vsemi poglavji tega varnostnega lista. Preprečiti
izpuščanje proizvoda v okolje.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Hraniti ločeno od nezdružljivih
snovi (glej poglavje 10).

7.3 Posebne končne uporabe:
Ni podatka.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
8.1 Parametri nadzora:
Proizvod ne vsebuje snovi za katere so določene mejne vrednosti.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:
Zagotoviti zadostno prezračevanje.
Uporaba ustrezne tehnične opreme ima vedno prednost pres osebno varovalno opremo, zato zagotoviti ustrezno
zračenje na delovnem mestu z učinkovitim lokalnim odsesavanjem.
Pri izbiri osebne varovalne opreme vprašajte svojega dobavitelja kemikalij za nasvet.
Osebna varovalna oprema mora biti z oznako CE, ki kaže, da je v skladu z veljavnimi standardi.
V bližini delovnega mesta namestiti izpiralko za obraz/oči.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:
Zaščita za oči/obraz:
Nositi zaščitna očala v skladu s SIST EN 166:2002.
V primeru nevarnosti brizga ustrezno zavarovati usta, nos in oči, da ne pride do poškodb.

Zaščita kože:
V primeru dolgotrajnega stika s proizvodom nositi zaščitne rokavice v skladu s SIST EN 374:2003/2014 s popravki.
Material rokavic mora biti izbran na podlagi delovnega procesa in produktov, ki se lahko tvorijo. Lateks lahko
povzroči preobčutljivost.
Nositi delovno obleko z dolgimi rokavi v skladu s SIST EN 20344 in varnostno obutev.
Po delu se stuširati.

Zaščita dihal:
Pri delu v skladu z navodili ni potrebna.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Ni podatka.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:
Videz:
Vonj:
Mejne vrednosti vonja:
pH:
Tališče/ledišče:
Začetno vrelišče in območje vrelišča:
Plamenišče:
Hitrost izparevanja:
Vnetljivost (trdno/ plinasto):
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:
Parni tlak:
Parna gostota:
Relativna gostota:
Topnost:
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovžiga:
Temperatura razpadanja:
Viskoznost:
Eksplozivne lastnosti:
Oksidativne lastnosti:

Trden, svetle modre barve
Karakterističen.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podNi podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.
Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
Ni nevarnosti reaktivnosti pri normalnih pogojih uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost:
Proizvod je stabilen pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:
Jih ni pri delu in skladiščenju v skladu z navodili.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Nobeni posebni, upoštevati dobro laboratorijsko prakso.

10.5 Nezdružljivi materiali:
Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:
Ni podatka.
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:
Za proizvod ni na razpolago toksikoloških podatkov.
Akutni učinki:
Zaužitje tega proizvoda je zdravju škodljivo. Že majhne količine lahko povzročijo resne zdravstvene težave (bolečine
v trebuhu, slabost, drisko).
Stik z očmi povzroči zbadanje oči. Simptomi vključujejo rdečino, oteklino, bolečino in solzenje.
Hlapi lahko zmerno dražijo zgornja dihala.
Stik s kožo lahko povzroči blago draženje.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost:
Za proizvod ni na razpolago ekotoksikoloških podatkov.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:
Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:
Na podlagi razpoložljivih podatkov, proizvod ne vsebuje snovi PBT ali vPvB v procentu, višjem od 0,1%.

12.6 Drugi škodljivi učinki:
Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:
Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:
Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost ("SVHC" snovi)v skladu z REACH: Natrijev perborat monohidrat, EC:
234-390-0.

15.2 Ocena kemijske varnosti:
Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:
/

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:
/

Reference ključne literature in virov podatkov:
Safety data sheet Rapident Compresse, LCBeauty SPA, izdan: 01.06.2015.

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:
/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:
H271
H302
H314
H318
H319
H330
H335

Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Povzroča hude poškodbe oči.
Povzroča hudo draženje oči.
Smrtno pri vdihavanju.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
Ni posebnih nasvetov.

