
 
Безбедносни лист 

ПЦБ ултразвучни концентрат за чишћење 
Датум: 10.2020 

 

Авене доо, Тржашка цеста 134, 1000 Љубљана, Словенија-ЕУ,ввв.асониц-ултрасониццлеанерс.цом 
Спецификације се могу променити без претходне најаве   1/11 

 

 

БЕЗБЕДНОСНИ ЛИСТ 

 

ПЦБ ултразвучни концентрат за чишћење      Број дела: АС-ПЦБ 

Солутион 

 

Посебно решење за чишћење у ултразвучним купкама. За уклањање флукса из лемљења и чак 

наслага остављених од оштећења водом. Сигурно уклања загађиваче, укључујући опште 

прљавштине, угљеник, масноће итд. Процес чишћења неће оштетити, нагризати или потамнити 

металне компоненте. Сигурно на месингу, алуминијуму и другим осетљивим металима. 

✓ Сигурно за употребу на најосетљивијим металима. 

✓ Дубоко чисти уклањајући прљавштину и оксидацију. 

✓ Одлично средство за уклањање мрља. 

✓ Економично за употребу. 

✓ За професионалну и аматерску употребу. 

 

Упутства: 

Концентрат треба додати у омјеру 10% према води. Оператинг температуру купке треба подесити 

између 50 - 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 (вапненачка скала). Увек тестирајте пре употребе на новим 

применама. 

 

Након чишћења темељито испрати све површине чистом водом. Купку треба редовно мењати када 

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

 
1.1. Идентификатор производа 

Назив производа: УЛТРАЗВУЧНИ КОНЦЕНТРАТ ЗА ЧИШЋЕЊЕ ПЦБ-а 

 

1.2. Релевантне идентификоване употребе супстанце или смеше и употребе које се не 

препоручују 

Употреба супстанце / смеше:ПЦ35: Производи за прање и чишћење (укључујући производе на бази 

растварача). 

 

1.3. Детаљи о добављачу безбедносног листа 

Име компаније:   Авене доо 

   Тржашка цеста 134 

   1000 Љубљана 

   Словенија, ЕУ 

Тел: +386 41 566 618 

Е-пошта: продаја (ат) авене.си 

 

Број телефона за хитне случајеве +386 41 566 618 

 

Одељак 2: Идентификација опасности 

 

2.1. Класификација супстанце или смеше 

Класификација према ЦЛП: Овај производ нема класификацију према ЦЛП * 

 

2.2. Елементи етикете 

Елементи етикете: Овај производ нема класификацију према ЦЛП * 

 

2.3. Остале опасности 

Остале опасности: Није опасна супстанца или смеша у складу са Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008 * 

ПБТ: Овај производ није идентификован као ПБТ / вПвБ супстанца. 
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Одељак 3: Састав / информације о састојцима 

 

3.2. Смеше 

Опасни састојци: 

2-БУТОКСИЕТАНОЛ 

ЕИНЕЦС  ЦАС  ПБТ / 

ВЕЛ 

ЦЛПЦлассифицатион Проценат 

203-

905-0 

111-

76-2 

-  Акутни токс. 4: Х332; Акутни токс. 4: Х312; Акутни 

токс.4: Х302; Еие Иррит. 2: Х319; Скин Иррит. 2: Х315 

1-10% 

 

Одељак 4: Мере прве помоћи 

 

4.1. Опис мера прве помоћи 

Контакт са кожом: Оперите одмах са пуно воде и сапуна. * 

Контакт очима: Купати око текућом водом 15 минута. * 

Гутање: Испрати уста водом. * 

Удисање: Обратите се лекару. * 

 

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени 

Контакт са кожом: На месту контакта може бити блага иритација. * 

Контакт очима: Може доћи до иритације и црвенила. * 

Гутање: Може доћи до иритације грла. * 

Удисање: Нема симптома. * 

Одложени / тренутни ефекти: Непосредни ефекти се могу очекивати након краткотрајне 

изложености. 

 

4.3. Ознака за хитну медицинску помоћ и посебан третман 

Непосредни / специјални третман: Опрема за купање очију треба да буде на располагању у 

просторијама. 

 

Одељак 5: Мере за гашење пожара 

 

5.1. Средства за гашење пожара 

Средства за гашење пожара: Треба користити одговарајућа средства за гашење пожара у околини. 
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За хлађење контејнера користите спреј за воду. 

 

5.2. Посебне опасности које произлазе из супстанце или смеше 

Опасност од излагања: При сагоревању емитује токсичне испарења. 

 

5.3. Савети за ватрогасце 

Савети за ватрогасце: Носите самостални апарат за дисање. Носите заштитну одећу да бисте 

спречили контакт са кожом и очима.  

 

Одељак 6: Мере код случајног испуштања 
 

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

Личне мере предострожности: Погледајте одељак 8 СДС-а за детаље о личној заштити. Окрените 

посуде које цуре да окрену према горе да бисте спречили излазак течности. * 

 

6.2. Мере заштите животне средине 

Мере заштите животне средине: Не испуштати у одводе или реке. Сузбијање просипања спречите 

везивањем. 

 

6.3. Методе и материјал за задржавање и чишћење 

Поступци чишћења: Упијте у суву земљу или песак. Пребаците у затворени, обележени контејнер за 

спашавање ради одлагања одговарајућом методом. 

 

6.4. Упућивање на друге одељке 

Упућивање на друге одељке: Погледајте одељак 8 СДС-а. 

 

Одељак 7: Руковање и складиштење 

 

7.1. Мере предострожности за сигурно руковање 

Захтеви за руковање: Избегавајте директан контакт са супстанцом. Уверите се да постоји довољно 

вентилације подручја. Избегавајте стварање или ширење магле у ваздуху. 

 

7.2. Услови за сигурно складиштење, укључујући некомпатибилности 

Услови складиштења: Чувати на хладном, добро проветреном месту. Држати посуду добро 

затворену. 
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7.3. Специфичне крајње употребе 

Посебне крајње употребе: Нема расположивих података. 

 

Одељак 8: Контрола изложености / лична заштита 

 

8.1. Контролни параметри 

Опасни састојци 

2 - БУТОКСЕТ АНОЛ 

 

Држава  8 сати ТВА  15 мин. СТЕЛ 8 сатиТВА 15 мин. СТЕЛ 

УК  25ппм 50ппм -  - 

 

Ограничења излагања на радном месту: Респираторна прашина  

ДНЕЛ / ПНЕЦ вредности 

ДНЕЛ / ПНЕЦ Нема расположивих података. 

8.2. Контроле експозиције 

Опште заштитне и хигијенске мере:  Држати даље од намирница, пића и хране за 

животиње. Одмах уклоните сву запрљану и 

контаминирану одећу. Оперите руке пре пауза и на 

крају посла. Не удисати гасове / испарења / аеросоле. 

Избегавајте контакт са очима и кожом. 

Инжењерске мере:  Уверите се да постоји довољно вентилације простора. 

Заштита дисајних органа:  Није применљиво. * 

Заштита руку:  Заштитне рукавице - гумене рукавице (ЕН 374-2 Избор 

одговарајућих рукавица не зависи само од материјала, 

већ и од даљих оцена квалитета и варира од 

произвођача до произвођача. Како је производ 

припрема неколико супстанци, отпорност материјала 

за рукавице не може се израчунати унапред и због 

тога се мора проверити пре наношења. Тачно време 

продора мора да утврди произвођач заштитних 

рукавица и мора га поштовати. Одређена времена 

продирања према ЕН 374 - ИИИ део се не изводи у 

практичним условима, па се препоручује максимално 

време ношења, које одговара 50% времена 

продирања. 
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Заштита очију:  Заштитне наочаре које се чврсто уклапају. Уверите се 

да наочаре имају одговарајуће ознаке које показују са 

којим аспектом ЕН166 су у складу. Уверите се да је 

купка за очи при руци. 

Заштита коже:  Заштитна одећа - побрините се да је погодна за рад 

са течним хемикалијама. 

 

СИМБОЛ (А) ЛИЧНЕ ЗАШТИТЕ  

 

 

Одељак 9: Физичка и хемијска својства 

 

9.1. Информације о основним физичким и хемијским својствима 

Држава:  Течност 

Боја:  Плави 

Мирис:  Карактеристичан мирис 

Испаравања:  Нема расположивих 

података 

Оксидирајуће:  Нема расположивих 

података 

Растворљивост у  Нема расположивих 

података 

Вода:  Нема расположивих 

података 

Вискозност:  Нема расположивих 

података 

Тачка / опсег 

кључања ° Ц:  

Нема расположивих 

података  

Тачка / опсег топљења 

° Ц:  

Нема расположивих 

података 

Ограничења 

запаљивости%: нижа: 

Нема расположивих 

података  

горња:  Нема расположивих 

података 
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Тачка паљења ° Ц  Нема расположивих 

података  

Парт.цоефф. н-октанол 

/ вода: 

Нема расположивих 

података 

Самозапаљивост ° Ц: Нема расположивих 

података  

Притисак паре:  Нема расположивих 

података 

Релативна густина:  Нема расположивих 

података  

пХ  5,0 - 7,0 * 

ВОЦ г / л:  Нема расположивих 

података 

  

 

9.2. Остале информације 

Остале информације: Нема расположивих података. 

Реактивност: Стабилно у препорученим условима транспорта или складиштења. 

 

 

Одељак 10: Стабилност и реактивност 

 

10.1. Реактивност 

 

10.2. Хемијска стабилност 

Хемијска стабилност: Стабилно у нормалним условима. 

 

10.3. Могућност опасних реакција 

Опасне реакције: Опасне реакције се неће догодити у нормалним условима транспорта или 

складиштења. Може доћи до распадања излагањем доле наведеним условима или материјалима. 

 

10.4. Услови које треба избегавати 

Услови које треба избегавати: Топлота. 

 

10.5. Некомпатибилни материјали 

Материјали које треба избегавати: Јака оксидациона средства. Јаке киселине. 

 

10.6. Опасни производи разлагања 

Хаз. распадати се. производи:При сагоревању емитује токсичне испарења.  
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Одељак 11: Токсиколошке информације 

 

11.1. Информације о токсиколошким ефектима 

Опасни састојци: 

2-БУТОКСИЕТАНОЛ 

ИВН  РАТ  ЛД50  307  мг / кг 

ОРЛ  МУС  ЛД50  1230  мг / кг 

ОРЛ  РАТ  ЛД50  470  мг / кг 

 

Вредности токсичности: Нема расположивих података 

Искључене опасности за супстанцу: 

Опасност Рута Основа 

Акутна токсичност (ак. Токс. 

4) 

- Нема опасности: израчунато 

Акутна токсичност (ак. Токс. 

3) 

- Нема опасности: израчунато 

Акутна токсичност (ак. Токс. 

2) 

- Нема опасности: израчунато 

Акутна токсичност (ак. Токс. 

1) 

- Нема опасности: израчунато 

Корозија / иритација коже - Нема опасности: израчунато 

Озбиљно оштећење / 

иритација ока 

- Нема опасности: израчунато 

Сензибилизација 

респираторних органа / 

коже 

- Нема опасности: израчунато 

Мутагеност полних ћелија - Нема опасности: израчунато 

Канцерогеност - Нема опасности: израчунато 

Репродуктивна токсичност - Нема опасности: израчунато 

СТОТ - једнократна 

експозиција 

- Нема опасности: израчунато 
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СТОТ - поновљена 

изложеност 

- Нема опасности: израчунато 

Опасност од аспирације - Нема опасности: израчунато 

 

Симптоми / путеви излагања 

Контакт са кожом: На месту контакта може бити блага иритација. * 

Контакт очима: Може доћи до иритације и црвенила. * 

Гутање: Може доћи до иритације грла. * 

Удисање: Нема симптома. * 

Одложени / тренутни ефекти: Непосредни ефекти се могу очекивати након краткотрајне 

изложености. 

 

Одељак 12: Еколошке информације 

 

12.1. Токсичност 

Вредности еколошке токсичности:Нема расположивих података. 

 

12.2. Постојаност и разградивост 

Постојаност и разградљивост: Биоразградив.  

12.3. Биоакумулативни потенцијал 

Биоакумулативни потенцијал:Нема потенцијал биоакумулације. 

 

12.4. Мобилност у тлу 

Мобилност: Лако се упија у земљу 

 

12.5. Резултати процене ПБТ и вПвБ 

ПБТ идентификација: Овај производ није идентификован као ПБТ / вПвБ супстанца. 

 

12.6. Остали штетни ефекти 

Остали штетни ефекти: Занемарљива еколошка токсичност 

 

Одељак 13: Одлагање 

 

13.1. Методе третмана отпада 

Операције одлагања: Пребаците у одговарајући контејнер и специјализовано одложите за 

сакупљање 

компанија. 
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НБ: Кориснику се скреће пажња на могуће постојање регионалних или националних прописа у вези 

са одлагањем. 

 

Одељак 14: Информације о транспорту 

 

15.1 14.1. УН број 

УН број (АДР / РИД):  Није регулисано 

УН број (ИМДГ):  Није регулисано 

УН број (ИЦАО):  Није регулисано 

УН број (АДН):  Није регулисано 

 

14.2. Правилно име за отпрему УН-а 

Правилно име за испоруку (АДР / 

РИД):  
Није регулисано 

Правилно име за отпрему (ИМДГ):  Није регулисано 

Правилно име за отпрему (ИЦАО):  Није регулисано 

Правилно име за отпрему (АДН):  Није регулисано 

 

14.3. Класа (е) опасности од транспорта 

АДР / РИД класа:  Није регулисано 

АДР / РИД класификациони 

код:  
Није регулисано 

Ознака АДР / РИД:  Није регулисано 

ИМДГ класа:  Није регулисано 

Класа / одељење ИЦАО:  Није регулисано 

АДН класа:  Није регулисано 

 

14.4. Група за паковање 

АДР / РИД група:  Није регулисано 
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ИМДГ група:  Није регулисано 

ИЦАО група:  Није регулисано 

АДН група:  Није регулисано 

 

14.5. Опасности за животну средину 

Еколошки опасно: Не 

Загађивач мора: Не 

 

Одељак 15: Регулаторне информације 

 

15.1. Прописи / закони о безбедности, здрављу и животној средини специфични за супстанцу 

или смешу 

Посебни прописи: Није применљиво. 

 

15.2. Процена хемијске безбедности 

Добављач није извршио процену хемијске безбедности за супстанцу или смешу.  

Одељак 16: Остале информације 

Остале информације: Овај безбедносни лист је припремљен у складу са Уредбом (ЕЦ) бр. 1907/2006 

(РЕАЦХ), са изменама и допунама Уредбе (ЕУ) 2015/830 * указује на текст у СДС-у, који се променио 

од последње ревизије. 

Фразе коришћене у тачкама 2 и 3: Х302: Штетан ако се прогута. 

Х312: Штетно у контакту са кожом. 

Х315: Изазива иритацију коже. 

Х319: Изазива озбиљну иритацију ока. 

 

Правно одрицање одговорности: Сматра се да су горње информације тачне, али се не сматрају 

свеобухватним и користиће се само као водич. Ова компанија неће бити одговорна за било какву 

штету насталу руковањем или контактом са горњим производом.  
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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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mailto:prodaja@avene.si

