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БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ 

 

Ултразвучни раствор за чишћење апарата за дисање са кисеоником  Број дела: Решење 

АС-БИОКС 

 

Одељак 1: Идентификација супстанце / смеше и компаније / предузећа 
 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА: Ултразвучни раствор за чишћење апарата за дисање са кисеоником 

 
ДОБАВЉАЧ  

АВене доо 
Тржашка цеста 134 
1000 Љубљана 

Словениа 
Тел: + 386.41.566618 

е-маил:инфо@авене.си 
 
ИНТЕРНИ ИД: АС-БИОКС-1, АС-БИОКС-5 

ПРИМЕНА: Опште чишћење и одмашћивање у ултразвучним чистачима 
ВЕЛИЧИНА КОНТЕЈНЕРА: 1 литар, 5 литра 

 

Одељак 2: Идентификација опасности 
 

Некласификован. Према важећем законодавству се не сматра опасношћу по здравље или животну 

средину. 

Одељак 3: Састав / информације о састојцима 

 
Не садржи састојке класификоване као опасне према важећем законодавству. 

Одељак 4: Мере прве помоћи 

 
Удисање: Неопасно. 

Гутање: Пити доста воде. 

Контакт са кожом: Исперите захваћено подручје водом. 

Контакт очима: Темељито испрати водом 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
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Одељак 5: Мере за гашење пожара 
 

МЕДИЈИ ЗА ГАШЕЊЕ: Незапаљив. Користите средства за гашење пожара прикладна за околну ватру. 

 

Одељак 6: Мере код случајног испуштања 
 

МЕТОД ЧИШЋЕЊА ПРОШИРЕЊА: Зауставите цурење ако је могуће, без ризика. Слуз за отпад 

користећи пуно хладне воде кроз уобичајени канализациони систем. 

 

Одељак 7: Руковање и складиштење 

 
Чувати конвенционално у затвореним контејнерима, држати у оригиналном контејнеру. Не чувати на 

температури нижој од 4 ° Ц. 

 

Одељак 8: Контрола изложености / лична заштита 

 
Коментари састојака: За продужени или поновљени контакт. заштита коже може бити потребна. 

Заштитна опрема: 

 

Вентилација: Обезбедити одговарајућу општу и локалну вентилацију. Заштита очију: Носите 

одобрене хемијске заштитне наочаре тамо где је излагање очима оправдано. Остала заштита: 

Носите одговарајућу одећу да бисте спречили дуготрајно излагање кожи. 

 

Одељак 9: Физичка и хемијска својства 

 

Изглед: Готово неутрална течност 

Боја: Жућкаста 

Мирис: Слаб органски мирис 

Хемијска својства: Раствор акванаута пХ2,2 
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Одељак 10: Стабилност и реактивност 

 
СТАБИЛНОСТ: Стабилно у нормалним условима. 

УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ИЗБЕГАВАТИ:Може снажно реаговати са натријум-нитратом (НаНО2). Међутим, 

могуће је користити натријум нитрат у малим количинама у води за испирање. 

Одељак 11: Токсиколошке информације 
 

Здравствена упозорења: Нетоксичан. 

Удисање: Неопасан / низак ВОЦ. 

Очи: Може проузроковати пролазну површинску иритацију ока. 

Гутање: Гутање неопасно. 

Скин: Дужи или поновљени контакт може довести до исушивања коже. 

Пут уласка: Гутање, Удисање, Додир са кожом и / или очима. 

 

Одељак 12: Еколошке информације 
 

Еколошке информације: Површински активне супстанце су у складу са ЕЗ законодавством о 

биолошкој разградљивости. Не сматра се опасним по животну средину. 

 

Одељак 13: Одлагање 
 

Методе одлагања: Придржавајте се правила локалних власти. Одобрење Тхамес Ватер за одвођење 

канализације. Додајте натријум бикарбонат, НаХЦ03 (Сода бикарбона. 6% подиже пХ на 5,5, 9% 

подиже пХ на 7,0) 

Одељак 14: Информације о транспорту 

 

Генерални превоз: Није опасно за превоз. 

Напомене о железничком транспорту: Није класификовано. 

Загађивач мора: Не. 

Напомене о поморском транспорту: Није класификовано 

Напомене о ваздушном саобраћају: Није класификовано 
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Одељак 15: Регулаторне информације 

 
Ознаке ризика: Није класификовано 

Обележавање: (77/728) ЕЕЗ 

Одељак 16: Остале информације 

 
Након употребе руке добро испрати и осушити. Људи са осетљивом или оштећеном кожом треба да 

избегавају продужени контакт. Ревидирано 10. издање 

 

ПРАВНО ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Ови подаци се односе само на одређени материјал који је назначен и можда неће бити валидни за 

такав материјал који се користи у комбинацији са било којим другим материјалима или у било ком 

процесу. Такве информације су, према најбољем знању и уверењу компаније, тачне и поуздане од 

наведеног датума. Међутим, не даје се никаква гаранција нити гаранција за његову тачност, 

поузданост или потпуност. Корисник је одговоран да се увери да ли су такве информације погодне 

за његову личну употребу. Ове информације се заснивају на нашем садашњем знању. Међутим, ово 

неће представљати гаранцију за било какве карактеристике производа и неће успоставити правно 

ваљани уговорни однос. 
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Контакт подаци 
 

Авене доо 

Тржашка цеста 134 

1000 Љубљана 

Словенија 

 

Тел: +386 41 566618 

Е-маил:продаја (ат) авене.си 

ввв.асониц-ултрасониццлеанерс.цом 
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