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(v skladu z listino z varnostnimi podatki. - Razliĉica : 6.1)

POENOSTAVLJENO VARNOSTNO NAVODILO

ROBOCID
ČIŠČENJE IN ODSTRANJEVANJE USEDLIN NA OPREMI ZA MOLŽO
ODSTANJEVALEC VODNEGA KAMNA
Posebej prilagojena za čiščenje robotov za molžo

NEVARNOSTI / TVEGANJA

Nevarno
Komponente, ki določajo nevarnost proizvoda in jih je treba etiketirati : 25% <= Fosforjeva kislina < 50%
Stavki o nevarnosti : H290: Lahko je jedko za kovine. H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
Previdnostni stavki : P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati
bruhanja. P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU:
Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati 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.
P501: Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/ mednarodnimi predpisi

OSEBNA ZASCITA
Zašĉito rok : Na kemikalije odporne zaščitne rokavice, SIST EN 374. Priporočeni materiali za zaščitne rokavice: Butilni kavčuk Nitrilni kavčuk (NBR) Neopren PVC Ne
uporabljajte rokavic iz polivinilalkohola (PVA).
Zaščito za oči/obraz : Nositi zaščitna očala ali ščit za obraz v skladu s standardom SIST EN 166.
Zaščito dihal : Ne obstaja pri normalnih pogojih uporabe.
Zašĉita telesa/kože : Nositi zaščitno obleko ter škornje, odporne na kemikalije.
Navodila za delovno higieno : V bližini delovnega mesta namestiti izpiralko za oči in prho za primer nesreče. Po delu sistematiĉno umiti vso osebno zašĉitno
opremo.

SHRANJEVANJE
Prostor za shranjevanje : Kisli izdelek

POGOJI UPORABE
Skladišĉenje : Ne skladiščite pri temperaturah pod lediščem Hraniti samo v originali posodi. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej točko 10) Hraniti samo v dobro
zaprti posodi. Hraniti na hladnem mestu. Hraniti ločeno od proizvodov, občutljivih na kisline.
Pakiranje : Kanister, Sod
Redčenje Prepakiranje : V pravilno označeni embalaži, ki je namenjena le hranjenju tega izdelka. Po izpraznjenju vse orodje, obdelovance in opremo sperite z veliko
vode.
Navodila za delovno higieno : Redno si umivajte roke. Upoštevajte higienske ukrepe, navedene na embalaži rastline.

UKREPI PRVE POMOČI

Stik s kožo : Takoj sleĉi vso onesnaženo obleko. Nemudoma spirati z veliko vode najmanj 15 minut. Poiskati zdravniško pomoĉ - dermatologa.

Stik z očmi : Nemudoma spirati oĉi pod rahlim curkom tekoče vode najmanj 15 minut z odprto oĉesno režo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Zaužije : Sprati usta. Ne izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoĉ v bolnišnici.
Vdihavanje : Ponesreĉenca prenesti na sveži zrak. Po potrebi izvajati umetno dihanje ter nemudoma poiskati zdravniško pomoĉ.
Ukrepi ob pozaru :
Posebne nevarnosti : ROBOCID ni vnetljiv. V stiku z nekaterimi kovinami (aluminij, cink, baker…) se sprošča vodik, ki z zrakom tvori eksplozivne zmesi.
Ustrezna sredstva za gašenje : Razpršena voda Pena, prašek, ogljikov dioksid. Snovi, ki so združljive s snovmi, vpletenimi v požar.
Neprimerna sredstva za gašenje : Direktni vodni curek.
Posebna varovalna oprema : Nositi samostojni dihalni aparat in popolno zaščitno obleko-opremo. Kontaminirano gasilno vodo zbrati ločeno, ne dopustiti, da odteče
v kanalizacijo. Posode, izpostavljene vročini, hladiti z vodo.

OKOLJE / RAVNANJE Z ODPADKI
Ukrepi ob nezgodnih izpustih :
Majhno razlitje : Sprati z obilo vode.
Veliko razlitje : Oznaĉiti razlito obmoĉje, zajeziti z inertnim absorpcijskim sredstvom ter preĉrpati v za ta namen pripravljeno posodo. V nobenem primeru ni
dovoljeno vrniti razlitega materiala v originalno posodo in ponovno uporabiti. Hraniti v ustreznih posodah, pravilno označenih in zaprtih za namen odlaganja.
Proizvod : Ne dopustiti, da proizvod odteĉe v kanalizacijo ali okolje.
V skladu z spremenjena Direktivo 2008/98/ES z dne 19. 11. 2008 v povezavi z odpadki ter Odločbo 2000/532/ES (sprememba z Uredbo 2014/955/ES), ki ureja
seznam nevarnih odpadkov, ki jih je treba zavreči v ustreznem in pooblaščenem zbirnem centru.
Prazna neoĉišĉena embalaža :
Ta dokument ne potrjuje naše pravne odgovornosti. Dokument ne zamenjuje listine z varnostnimi podatki.
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POENOSTAVLJENO VARNOSTNO NAVODILO

ROBOCID
STIK 112
Podjetje

Vodja proizvodnje :

Datum začetka prodaje :

delavnica

Vodja oddelka za zagotavljanje varnosti :

Pristojni

Za prvo pomoč se obrnite na :

Podpis
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