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БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ 

 

Тешки ултразвучни концентрат опште намене    Бр. Дела: Решење АС-ГЕН 

 

Опис: 

Специјалистичка формулација за додавање ултразвучним купкама за чишћење метала, керамике, 

стакла, гуме итд. Сигурно уклања загађиваче, укључујући прљавштину, масноћу, прашину, уља итд.  

 

Сигурно за употребу на већини материјала. 

✓ Дубоко чисти уклањајући прљавштину и оксидацију. 

✓ Одлично средство за уклањање мрља. 

✓ Економично за употребу. 

✓ За професионалну и аматерску употребу.  

 

Упутства:  

Концентрат мора да се дода у омјеру 5% -10% у воду у зависности од потребних радњи чишћења. 

Радну температуру купке треба подесити између 40 - 60 ° Ц. 

 

За кућну и професионалну употребу може се користити уобичајена вода из славине за чишћење. За 

изврсно чишћење можете користити дејонизовану, деминерализовану или дестиловану воду, јер 

калцијум-карбонат и друге нечистоће у води из славине могу смањити својства чишћења раствора и 

произвести нежељене наслаге (каменац каменца). 

 

Увек тестирајте пре употребе на новим апликацијама. 

 

Након чишћења темељно испрати све површине чистом водом. Купатило треба променити редовно 

када се раствор запрља.  
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација супстанце / смеше и компаније / предузећа 

 

Идентификатор производа 

Трговачко име: Тешки ултразвучни концентрат опште намене 

Број чланка: АС-ГЕН 

 

Релевантне идентификоване употребе супстанце или смеше и употребе које се не препоручују 

СУ3 Индустријска употреба: Употреба супстанци као таквих или у препаратима на индустријским 

локацијама. 

СУ22 професионална употреба: Јавно власништво (администрација, образовање, забава, услуге, 

занатлије). 

Производ Категорија: ПЦ35 Производи за прање и чишћење (укључујући производе на бази 

растварача). 

Категорија процеса: ПРОЦ1 Хемијска производња или рафинерија у затвореном процесу без 

вероватноће излагања или поступци са еквивалентним условима задржавања. 

Категорија испуштања у животну средину: ЕРЦ4 Употреба нереактивног помоћног средства за 

прераду на индустријској локацији (без укључивања у или на производ). 

 

Примена супстанце / смеше Средство за чишћење / чишћење 

 

Детаљи о добављачу безбедносног листа 

Назив фирме:   Авене доо 

Тржашка цеста 134 

1000 Љубљана 

Словенија, ЕУ 

Тел: +386 41 566 618 

Е-маил:продаја (ат) авене.си 

 

Телефон за хитне случајеве: +386 41 566 618 (само радно време) 

 

ОДЕЉАК 2: Идентификација опасности 

 

Класификација супстанце или смеше 

Класификација према Уредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 

Скин Цорр. 1Б Х314 Изазива тешке опекотине коже и оштећења очију. Очна брана. 1 Х318 Изазива 

озбиљна оштећења ока 

 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
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Елементи етикете 

Обележавање према Уредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 Производ је класификован и обележен према ЦЛП 

уредби. 

 

Трговачко име: Тешки ултразвучни концентрат опште намене 

Пиктограми опасности:  

 

 

 

 

ГХС05 

Сигнална реч Опасност 

Компоненте етикете које одређују опасност: 

динатријум метасиликат пентахидратАлкохол етоксилат Ц9 - Ц11алкил Ц8-Ц10 полиглукоцид 

тетра натријум етилендиаминтетраацетат 

 

Обавештења о опасности: 

Х314 Изазива тешке опекотине коже и оштећења очију. 

 

Изјаве из предострожности: 

П260 Не удисати маглу / испарења / спреј. 

П280 Носите заштитне рукавице / заштиту за очи. 

П303 + П361 + П353АКО ДОСЕ НА КОЖУ (или косу): Одмах скинути сву контаминирану одећу. 

Исперите кожу водом / тушем. 

П305 + П351 + П338АКО ДОЛАЗИ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклоните 

контактне леће, ако су присутне и лако је то учинити. Наставите са испирањем. 

П403 + П233Чувати на добро проветреном месту. Држати посуду добро затворену. 

П501 Одложите садржај / контејнер у складу са локалним / регионалним / националним / 

међународним прописима. 

 

Остале опасности: 

Производ не садржи органска једињења халогена (АОКС), нитрате, једињења тешких метала. 

 

Резултати процене ПБТ и вПвБ 

ПБТ: Није применљиво.вПвБ: Није применљиво. 

 

ОДЕЉАК 3: Састав / информације о састојцима 
 

Хемијска карактеризација: Смеше 

Опис: Смеша супстанци наведених у наставку са неопасним додацима. 

 

Опасне компоненте: 
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ЦАС: 10213-79-3 ЕИНЕЦС: 229-912-9 

Рег.број: 01-2119449811-37-кккк 

динатријум метасиликат пентахидрат 

Мет. Цорр.1, Х290; Скин Цорр. 1Б, Х314 

Акутни токс. 4, Х302; СТОТ СЕ 3, Х335 

5-10% 

ЦАС: 68439-46-3 Акутни полимерни токс. 4, 

Х302 

Алкохол етоксилат Ц9 - Ц11 

Еие Дам. 1, Х318 
5-10% 

ЦАС: 68515-73-1 НЛП: 500-220-1 Рег.број: 

01-2119488530-36-кккк 

алкил Ц8-Ц10 полиглукоцид 

Еие Дам. 1, Х318 
2,5-5% 

ЦАС: 68608-68-4 ЕИНЕЦС: 271-795-1 
β-аланин, деривати Н-коко алкил, 

натријумове соли Еие Иррит. 2, Х319 
1-2,5% 

ЦАС: 64-02-8 ЕИНЕЦС: 200-573-9 Рег.број: 

01-2119486762-27-кккк  

тетра натријум етилендиаминтетраацетат 

СТОТ РЕ 2, брана за очи Х373 1, Х318 

Акутни токс. 4, Х302; Акутни токс. 4, Х332  

1-2,5% 

 

Састојци према Уредби о детерџентима 648/2004 / ЕЦ 

За текст наведених фраза опасности погледајте одељак 16. 

 

Нејонски сурфактанти     ≥5 - <15% 

Амфотерични тензиди, ЕДТА и њихове соли  <5% 

 

ОДЕЉАК 4: Мере прве помоћи 

 

4.1 Опис мера прве помоћи 

 

Опште информације: Одмах уклоните сву одећу запрљану производом. 

Након удисања: У случају онесвести, стабилно поставити пацијента у бочни положај за транспорт. 

Након контакта са кожом:Ако се иритација коже настави, обратите се лекару. Одмах опрати водом и 

сапуном и темељито испрати. Одмах испрати водом. 

Након контакта са очима:Испирати отворено око неколико минута под млазом воде. Затим се 

обратите лекару. 

Након гутања:Пијте пуно воде и обезбедите свеж ваздух. Одмах позовите лекара. 

 

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

4.3 Ознака за хитну медицинску помоћ и посебан третман 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

 

ОДЕЉАК 5: Противпожарне мере 
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5.1 Средства за гашење 

Погодна средства за гашење: Користите методе гашења пожара које одговарају околним условима. 

 

5.2 Посебне опасности које произлазе из супстанце или смеше 

Током загревања или у случају пожара настају отровни гасови. 

 

5.3 Савети за ватрогасце 

Заштитна опрема: Монтирати заштитни уређај за дисање. 

 

ОДЕЉАК 6: Мере код случајног испуштања 

 

6.1 Личне мере предострожности, заштитна опрема и поступци у случају нужде 

Поставите заштитни уређај за дисање. Носите заштитну опрему. Држите незаштићене особе подаље. 

 

6.2 Предострожности за заштиту животне средине 

Нису потребне посебне мере. 

 

6.3 Методе и материјал за задржавање и чишћење: 

Апсорбирати материјалом који веже течност (песак, диатомит, универзална везива). Користити 

средство за неутрализацију. Загађени материјал одложити као отпад према тачки 13. Обезбедити 

одговарајућу вентилацију. 

 

6.4 Упућивање на друге одељке 

Информације о сигурном руковању потражите у одељку 7. Информације о личној заштитној опреми 

потражите у одељку 8. Информације о одлагању погледајте у одељку 13. 

ОДЕЉАК 7: Руковање и складиштење 

 

7.1 Мере предострожности за сигурно руковање 

Осигурајте добру вентилацију / исцрпљеност на радном месту. Спречите стварање аеросола. 

Информације о заштити од пожара и експлозије: Нека заштитни уређаји за дисање буду на 

располагању. 

 

7.2 Услови за сигурно складиштење, укључујући некомпатибилности 

Захтеви које морају да испуњавају оставе и посуде: Нема посебних захтева. Информације о 

складиштењу у једном заједничком складишту: Нису потребне. Даље информације о условима 

складиштења: Посуду држати добро затворену. 

 

7.3 Специфичне крајње употребе 

Нису доступне даље релевантне информације. 
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ОДЕЉАК 8: Контрола излагања / лична заштита 

 

Додатне информације о дизајну техничких објеката: Нема додатних података; види тачку 7. 

 

8.1 Контролни параметри 

Састојци са граничним вредностима који захтевају надзор на радном месту: 1310-73-2 натријум 

хидроксид (0%) ВЕЛ (Велика Британија) Краткорочна вредност: 2 мг / м³ 

 

ДНЕЛ 

68515-73-1 алкил Ц8-Ц10 полиглукоцид 

Орална 

дермална  

ДНЕЛ Дуготрајно системски 

ДНЕЛ Дугорочно системски  

35,7 мг / кг човека / дан (потрошач) 357 000 мг / 

кг човек / дан (потрошач) 595 000 мг / кг човек / 

дан (радник)  
Инхалативни  ДНЕЛ Дугорочно системски мг / 

м3  

124 мг / м3 (потрошач) 420 мг / м3 (радник) 

 

 

64-02-8 тетра натријум етилендиаминтетраацетат 

Орално ДНЕЛ Дугорочно системски 28 мг / кг људи / дан (потрошач) 

Инхалати

вни  

ДНЕЛ Акутно-системски мг / м3  1,7 мг / м3 (потрошач) 2,8 мг / м3 (радник) 

 

ПНЕЦ 

68515-73-1 алкил Ц8-Ц10 полиглукоцид 

ПНЕЦ слатководна мг / л ПНЕЦ морска вода 

мг / л ПНЕЦ слатководни седимент ПНЕЦ 

морски водени талог ПНЕЦ повремено 

испуштање ПНЕЦ земљиште ПНЕЦ 

постројење за пречишћавање 

канализације мг / л  

0,1 мг / Л (-) 0,01 мг / Л (-) 0,487 мг / Кг (-) 0,048 мг 

/ Кг (-) 270 (-) (мг / Л) 0,654 мг / Кг (-) 560 мг / Л (- ) 

 

64-02-8 тетра натријум етилендиаминтетраацетат 

ПНЕЦ слатководна мг / л ПНЕЦ морска вода 

мг / л ПНЕЦ повремено испуштање ПНЕЦ 

земљиште ПНЕЦ постројење за 

пречишћавање канализације мг / л  

2,8 мг / Л 0,28 мг / Л 1,6 (мг / Л) 0,95 мг / Кг57 мг / 

Л 

 

Додатне Информације: Као основа коришћени су спискови важећи током израде. 

 

8.2 Контрола изложености 
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Лична заштитна опрема: Није обавезно. 

 

Опште заштитне и хигијенске мере: 

Држати даље од прехрамбених производа, пића и хране за храну. Одмах уклоните сву запрљану и 

контаминирану одећу. Оперите руке пре пауза и на крају рада. Не удисати гасове / испарења / 

аеросоле. Избегавати контакт са очима. Избегавати контакт са очима и кожом. 

 

Заштита дисајних органа: 

Није обавезно 

 

Заштита руку: 

 

 

 

Заштитне рукавице 

 

Гумене рукавицеИзбор материјала за рукавице узимајући у обзир времена продирања, брзине 

дифузије и градацију. 

 

Материјал рукавица 

Гумене рукавицеИзбор одговарајућих рукавица не зависи само од материјала, већ и од даљих оцена 

квалитета и разликује се од произвођача до произвођача. Како је производ препарат од неколико 

супстанци, отпор материјала за рукавице не може се израчунати унапред и зато га треба проверити 

пре наношења. 

 

Време продирања у материјал за рукавице 

Тачан пробој кроз време мора да утврди произвођач заштитних рукавица и мора га поштовати. 

Одређена времена продирања према ЕН 374, део ИИИ, не изводе се у практичним условима. Због 

тога се препоручује максимално време ношења, које одговара 50% времена продирања. 

 

Нису погодне рукавице од следећих материјала: Рукавице од јаког материјала 

Заштита очију: 

Чврсто запечаћене наочаре 

 

ОДЕЉАК 9: Физичка и хемијска својства 

 

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима 

 

Опште информације 

Изглед:   
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Образац:    Течност 

Боја:   Светло жуто 

Мирис:   Карактеристична 

Праг мириса:  Није одређено. 

 

пХ-вредност на 20 ° Ц: 11.4 

 

Промена стања 

Тачка топљења / тачка мржњења:  Неодређено. 

Почетна тачка кључања и опсег кључања:  Асно 

Температура паљења:    Није применљиво. 

Запаљивост (чврста супстанца, гас):   Није применљиво. 

Температура распадања:   Није одређено. 

Температура самопаљења:   Производ није самозапаљење.  

 

Експлозивна својства:    Производ не представља опасност од експлозије. 

 

Ограничења експлозије: 

Доњи:      Није одређено. 

Горњи:      Није одређено. 

 

Притисак паре на 20 ° Ц:  23 хПа 

Густина на 20 ° Ц:   1,1 г / цм3 

Релативна густина:   Није одређено. 

Густина паре:   Није одређено. 

Испаравања:   Није одређено. 

Растворљивост у / Може се мешати са водом:  Потпуно мешљиво. 

Коефицијент расподеле: н-октанол / вода:  Није одређено. 

Вискозност: 

Динамиц:    Није одређено. 

Кинематички:    Није одређено. 

Садржај растварача:  

ВОЦ у Швајцарској: 0,00% 

Садржај чврстих тела: 14,6% 

 

9.2 Остале информације 

Нису доступне даље релевантне информације. 
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ОДЕЉАК 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1 Реактивност 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

10.2 Хемијска стабилност 

Термичко разлагање / услови које треба избегавати: Без распадања ако се користи у складу са 

спецификацијама. 

 

10.3 Могућност опасних реакција 

Нису познате опасне реакције. 

 

10.4 Услови које треба избегавати 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

10.5 Некомпатибилни материјали: 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

10.6 Опасни производи разградње: 

Нису познати опасни производи распадања. 

 

ОДЕЉАК 11: Токсиколошке информације 

 

11.1 Подаци о токсиколошким ефектима 

Акутна токсичност 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

 

Вредности ЛД / ЛЦ50 релевантне за класификацију: 

 

10213-79-3 динатријум метасиликат пентахидрат 

Орално ЛД50> 1.000 мг / кг (пацов) ЛЦ50 / 96 х> 200 мг / лтр (Дапхниа магна (водена бува)) 

 

68439-46-3 Алкохол етоксилат Ц9 - Ц11 

Орално ЛД50  1.400 мг / кг (пацов) 

Дермално ЛД50 2.000 мг / кг (пацов) 

 

68515-73-1 алкил Ц8-Ц10 полиглукоцид 

Дермал ЛД50> 2.000 мг / кг (пацов) 

64-02-8 тетра натријум етилендиаминтетраацетат 

Орално ЛД50 1.560 мг / кг 

Инхалативни ЛЦ50 / 4 х> 1.000 мг / лтр  
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2 мг / лтр (пацов) 

ЛЦ50 / 96 х> 1.000 мг / лтр (Лепомис Мацроцхирус (Блуегилл Сунфисх)) 

33-189 мг / лтр (риба) 

ЕЦ 50/48 х 140 мг / лтр (Дапхниа магна (водена бува)) ЕЦ 50/72 Х> 300 (Десмодесмус субспицатус) (мг 

/ Л) 

 

Примарно надражујуће дејство: 

 

Корозија / иритација коже 

Изазива тешке опекотине коже и оштећења очију. 

Озбиљно оштећење / иритација ока 

Изазива озбиљно оштећење ока. 

Сензибилизација респираторних органа или коже 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

ЦМР ефекти (карциногеност, мутагеност и токсичност за репродукцију) Мутагеност полних ћелија 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

Канцерогеност 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

Репродуктивна токсичност 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

СТОТ - једнократна експозиција 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

СТОТ - поновљена изложеност 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

Опасност од аспирације 

На основу доступних података, критеријуми за класификацију нису испуњени. 

 

 

ОДЕЉАК 12: Еколошке информације 

 

12.1 Токсичност 

Токсичност за водене организме: Нису доступне даље релевантне информације. 

 

12.2 Постојаност и разградљивост 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

Остале информације: Производ је биоразградив. 

 

12.3 Биоакумулативни потенцијал 

Нису доступне даље релевантне информације. 
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12.4 Мобилност у тлу 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

Додатне еколошке информације: Опште напомене: 

Не дозволити да производ дође до подземних вода, водотока или канализационог система. Не сме 

доћи до канализационе воде или одводног канала неразређен или неутрализован. У складу са 

захтевима РВО у Закону о детерџентима и средствима за чишћење, тензиди су биоразградиви до 

најмање 90%. Испирање већих количина у одводе или водена средина може довести до повећаних 

пХ-вредности. Висока пХ вредност штети воденим организмима. У разблажењу нивоа употребе, пХ 

вредност се знатно смањује, тако да је након употребе производа водени отпад, испуштен у одводе, 

само мало опасан за воду. 

 

12.5 Резултати ПБТ и вПвБ процене 

ПБТ: Није применљиво.вПвБ: Није применљиво. 

 

12.6 Остали штетни ефекти 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање 

 

13.1 Методе третмана отпада 

Препорука: Одлагање се мора извршити у складу са званичним прописима 

Неочишћена амбалажа: Препорука: Амбалажу одложите у складу са прописима о одлагању амбалаже. 

 

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту 

 

14.1 УН-број 

АДР, АДН, ИМДГ, ИАТА Празно 

 

14.2 УН-ово правилно транспортно име 

АДР, АДН, ИМДГ, ИАТА Празно 

 

14.3 Класа (е) опасности од транспорта 

АДР, АДН, ИМДГ, ИАТАЦласс Воид 

 

14.4 Група за паковање 

АДР, ИМДГ, ИАТА Празно 

 

14.5 Опасности по животну средину: 

Загађивач мора: Не 
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14.6 Посебне мере предострожности за корисника 

Није применљиво. 

 

14.7 Транспорт у ринфузи према Анексу ИИ Марпола и ИБЦ кодексу 

Није применљиво.УН „Модел Регулатива“: Празан 

 

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторне информације 
 

15.1 Прописи / закони о безбедности, здрављу и заштити животне средине специфични за 

супстанцу или смешу 

Рег. (ЕЗ) бр. 1272/2008 - ЦЛП; Рег. (ЕЗ) бр. 1907/2006 - Досег; Рег. (ЕЗ) бр. 2015/830 Додатак ИИ 

РЕАЦХ-а; Рег. (ЕЗ) бр. 648/04 (Детерџенти); (ЕЗ) бр. 528/12 (Биоциде БПР); Рег. (ЕЗ) бр. 1223/2009 

(Козметика); Дир. 06/08 АДР - РИД - ИМДГ - ИАТА; 47/08 (аеросоли); Дир. 12/18 (Севесо ИИИ); Дир. 

2008/98 / ЦЕ и Рег. (ЕЦ) бр.1357 / 2014 (Управљање отпадом) 

 

Директива 2012/18 / ЕУИменоване опасне супстанце - ПРИЛОГ И  Ниједан састојак није наведен. 

УРЕДБА (ЕЗ) бр. 1907/2006 ПРИЛОГ КСВИИ  Услови ограничења: 3 

Национални прописи: 

Класа опасности од воде: Класа опасности од воде 2 (Самопроцена): опасно за воду. 

15.2 Процена хемијске безбедности: 

Извршена је процена хемијске безбедности. 

 

ПОГЛАВЉЕ 16: Остале информације 

 

Ови подаци се заснивају на нашем садашњем знању. Међутим, ово неће представљати гаранцију за 

било какве карактеристике производа и неће успоставити правно ваљани уговорни однос. 

 

Релевантне фразе 

Х290 Може бити корозивно за метале.Х302 Штетно ако се прогута.Х314 Изазива тешке опекотине 

коже и оштећења очију.Х318 Изазива озбиљно оштећење очију.Х319 Изазива озбиљну иритацију 

ока.Х332 Штетно ако се удише.Х335 Може изазвати иритацију респираторних органа.Х373 Може 

оштетити органе кроз продужено или поновљено излагање. 

 

Скраћенице и акроними: 

АДР: Аццорд еуропеен сур ле транспорт дес марцхандисес дангереусес пар Роуте (Европски споразум 

о међународном друмском превозу опасних материја) ИМДГ: Међународни поморски законик о 

опасним робамаИАТА: Међународно удружење ваздушног транспортаГХС: Глобално хармонизовани 

систем класификације и обележавања хемикалијаЕИНЕЦС: Европски инвентар постојећих 

комерцијалних хемијских супстанциЕЛИНЦС: Европска листа пријављених хемијских супстанциЦАС: 

Служба за хемијске апстракте (одељење Америчког хемијског друштва) ДНЕЛ: Изведени ниво без 

ефекта (РЕАЦХ) ПНЕЦ: Предвиђена концентрација без ефеката (РЕАЦХ) ЛЦ50: Смртоносна 

концентрација, 50 проценат 

ЛД50: Смртоносна доза, 50 проценатаПБТ: Перзистентни, Биоакумулативни и ТокицвПвБ: Веома 
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постојан и врло БиоакумулативанМет. Исправка 1: Корозивно за метале - Категорија 1 Акутни токс. 

4: Акутна токсичност - Категорија 4 Скин Цорр. 1Б: Корозија / иритација коже - Категорија 1ББлаза 

за очи. 1: Озбиљно оштећење ока / иритација ока - Категорија 1Еие Иррит. 2: Тешка оштећења ока 

/ иритација ока - Категорија 2 СТОТ СЕ 3: Специфична токсичност за циљни орган (једнократна 

изложеност) - Категорија 3 СТОТ РЕ 2: Специфична токсичност за циљни орган (поновљена 

изложеност) - Категорија 2 

* Подаци у поређењу са претходном верзијом измењени. 

 

Прилог: Сценарио излагања 

Кратки наслов сценарија излагања За готов производ. 

Тешки ултразвучни концентрат опште намене 

 

Сектор употребе 

СУ3 Индустријска употреба: Употреба супстанци као таквих или у препаратима на индустријским 

локацијама СУ22 Професионална употреба: Јавно власништво (администрација, образовање, забава, 

услуге, занатлије) 

 

Производ Категорија 

ПЦ35 Производи за прање и чишћење (укључујући производе на бази растварача) 

 

Категорија процеса 

ПРОЦ1 Хемијска производња или рафинерија у затвореном процесу без вероватноће излагања или 

процеса са еквивалентним условима задржавања. 

 

Категорија испуштања у животну средину 

ЕРЦ4 Употреба нереактивног помоћног средства за прераду на индустријској локацији (без 

укључивања у или на производ) 

 

Опис активности / процеса обухваћених сценаријем излагања 

Погледајте одељак 1 додатка Безбедносном листу. 

 

Услови коришћења 

 

Трајање и учесталост 

5 радних дана недељно 

 

Физички параметри 

 

Физичко стање Течност 

Концентрација супстанце у смеши Супстанца је главна компонента. 
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Коришћена количина по времену или активности 

Према упутствима за употребу. 

 

Остали услови рада 

 

Остали услови рада који утичу на изложеност околине 

Нису потребне посебне мере. 

 

Остали услови рада који утичу на изложеност радника 

Избегавајте контакт са очима. Избегавајте контакт са кожом. 

 

Остали услови рада који утичу на изложеност потрошача 

Нису потребне посебне мере. 

 

Остали услови рада који утичу на изложеност потрошача током употребе производа 

Није применљиво. 

 

Мере управљања ризикомЗаштита радника 

 

Организационе заштитне мере 

Нису потребне посебне мере. 

 

Техничке заштитне мере 

Уверите се да су на машинама за обраду доступни одговарајући екстрактори 

 

Мере личне заштите 

Не удисати гасове / испарења / аеросоле. Избегавати контакт са кожом. Избегавати контакт са 

очима. Добро запечаћене заштитне наочаре Заштитне рукавицеГумене рукавицеИзбор материјала за 

рукавице узимајући у обзир времена продирања, брзине дифузије и разградње. 

 

Мере за заштиту потрошача Обезбедити одговарајуће обележавање. Мере заштите животне 

срединеВода 

Нису потребне посебне мере. Генерално, пре увођења отпадних вода у постројења за пречишћавање 

отпадних вода потребна је неутрализација. 

 

Мере одлагања 

Уверите се да се отпад сакупља и садржи. 

 

Поступци одлагања 

Не сме се одлагати заједно са кућним смећем. Не дозволите да производ доспе у канализацију. 
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Врста отпада 

Делимично испражњена и неочишћена амбалажа 

 

Процена изложеностиПотрошач 

Није релевантно за овај сценарио излагања. 

 

Смернице за низводне кориснике 

Нису доступне даље релевантне информације. 

 

 

 

Контакт подаци 

 

Авене доо 

Тржашка цеста 134 

1000 Љубљана 

Словенија 

 

Тел: +386 41 566618 

Е-маил:продаја (ат) авене.си 

ввв.асониц-ултрасониццлеанерс.цом 

http://www.asonic-ultrasoniccleaners.com/
mailto:prodaja@avene.si

