POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
גליון מידע בטיחותי
 (2015/830מס'  (EUעם התקנה המתקנת אותה )  (1907/2006) REACHמס' ECבהתאם לתקנה )
תאריך הנפקה01/05/2016 :תאריך בדיקה23/09/2016 :גובר01/05/2016 :גרסא2.0 :

פרק :1זיהוי החומר  /התערובת וזיהוי החברה  /מפעל
1.1.
זיהוי המוצר
צורת המוצר:

תערובת

שם מסחרי:

POWAIR SUPER SPRAY
SOLUTION

1.2.

שימושים רלבנטיים בחומר או בתערובת ושימושים שאינם מומלצים

 1.2.1.שימושים רלבנטיים
שימוש תעשייתי,שימוש מקצועי,שימוש
הצרכן
Odour Neutralizer :

קטגוריית שימוש עיקרי:
שימוש בחומר  /בתערובת:

 1.2.2.שימושים שאינם מומלצים
לא קיים כל מידע נוסף
 1.3.פרטי הספק של גיליון נתוני הבטיחות
מפיץ
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6,
South Humberside Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

ספק
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 – 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1
604 608 2980
- info@odorchem.com
http://www.odorchem.com/

 1.4.מספר טלפון למקרי חירום
לא קיים כל מידע נוסף

 2פרק  :2זיהוי סיכונים
2.1.

סיווג החומר או התערובת

סיווג על פי תקנה ) (ECמספר ) [CLP]REACH 1272/2008נספח  2של  :2015/830בהתאם לתקנה האירופית
SDS EU 2015תערובת/חומר:
אינו מסווג
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השפעות שליליות על הכימיה הפיזיולוגית ,בריאות האדם והסביבה
לא קיים כל מידע נוסף

2.2.

חומרים לתיוג

תוויות תיוג על פי תקנה )  (ECמספר [CLP] 1272/2008להציג תיוג נוסףיש להציג סיווג )ים( נוסף )ים(
 :הצהרות לנקיטת זהירות )(CLP
 - P102הרחק מהישג ידם של ילדים
 :משפטי EUH
שם החומר <= {0|messageמכיל
>|fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONהמרגש
 Terpens andעלול לחולל תגובה אלרגית ENTS}.
terpenoids(65996-98-7), Citrus aurantium
dulcis (orange) peel oil(8008-57-9), Pinus
 )palustris leaf extract (oil)(8002-09-3EUH208

2.3.

סיכונים אחרים
סיכונים אחרים שלא תורמים לסיווג: .

עלול לגרום לרגישות במגע עם העור
טרם הוערך PBT:
טרם הוערך vPvB:

פרק : 3הרכב  /מידע על המרכיבים
 3.1.חומר
אינו ישים

3.2.

תערובת

סיווג ע"פ תקנה ) ( ECמס.
1272/2008

%

מזהה המוצר

שם

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

>1

(CASמס' ) 65996-98-7
(ECמספר ) 266-034-5
(CASמס' ) 8008-57-9

Terpens and terpenoids
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Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

>1

(CASמס' ) 8002-09-3

)Pinus palustris leaf extract (oil

 :ראה פרק  16למידע נוסף

פרק : 4אמצעי עזרה ראשונה
4.1.

תיאור אמצעי עזרה ראשונה
 :אין לתת דבר דרך הפה לאדם חסר
הכרה .במקרה ואתה חש ברע ,בקש סיוע
רפואי )הצג את התווית אם הדבר ניתן(.
פנה את האדם לאוויר צח והשאר אותו
במצב נוח לנשימה .אם אתה חש ברע,
בקש סיוע רפואי.
שטוף מיד במים רבים את הבגדים
המזוהמים ואת העור לפני הסרת
הבגדים .אם העור מגורה או שמופיעה בו
פריחה :בקש סיוע רפואי.

אמצעי עזרה ראשונה כלליים:

אמצעי עזרה ראשונה לאחר שאיפה :

אמצעי עזרה ראשונה לאחר מגע בעור :

שטוף בזהירות במים במשך דקות
אחדות .הסר עדשות מגע ,אם ישנן,
ואם ניתן להסירן בנקל .המשך
לשטוף .אם הגירוי אינו חולף ,התייעץ
עם רופא עיניים.
שטוף את הפה .אין לגרום להקאה.
שתה הרבה מים .אם אתה חש ברע,
פנה לייעוץ/סיוע רפואי

אמצעי עזרה ראשונה לאחר מגע עם העיניים .:

אמצעי עזרה ראשונה לאחר בליעה.

 4.2.התסמינים והתופעות העיקריות ,גם אקוטיות ומושהות
תסמינים  /פגיעות לאחר מגע בעור

 :עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

4.3.
תסמינים המחייבים עזרה רפואית מיידית וטיפול מיוחד

טפל בתסמינים.
פרק :5אמצעים לכיבוי אש
5.1.

אמצעי כיבוי אש
קצף .אבקה יבשה .פחמן דו חמצני.
תרסיס מים .חול.
אין להשתמש בזרם מים חזק.

אמצעי כיבוי מתאימים :
אמצעי כיבוי בלתי מתאימים :
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 5.2.סיכונים מיוחדים הנובעים מהחומר או התערובת
סיכון לדליקה
סכנת התפוצצות

:
:

 .תגובתיות במקרה של דלקה

:

תוצרי פירוק מסוכנים במקרה של דליקה

:

 5.3.המלצות לכבאים
הנחיות לכבאים

אינו דליק.
עלול להיתפרק במגע עם להבות או
משטחי מתכת חמים במיוחד ולייצר
תוצרים רעילים ומאכלים.
עלול להיתפרק במגע עם להבות או
משטחי מתכת חמים במיוחד ולייצר
תוצרים רעילים ומאכלים
פחמן דו חמצני .פחמן חד חמצני.

 :מנע חדירת מי כיבוי לסביבה.
השתמש בתרסיס מים או אבקה
לקירור מכלים חשופים.
 :אין לפעול ללא ציוד מגן מתאים .בגד
מגן שלם .מערכת נשימה עצמאית
) ( SCBA

)הגנה במהלך המלחמה באש

פרק  :6אמצעים למקרה של שחרור מקרי של החומר
6.1.

אמצעי זהירות אישיים ,ציוד הגנה ונהלים למקרה חירום
 :ספוג נוזלים שנשפכו על מנת למזער נזק
לחומרים.

אמצעים כלליים :

 6.1.1.לעובדים שאינם בצוות החירום
 :פנה עובדים שאינם נחוצים.

הליכי חירום :

 6.1.2.לצוותי החירום
ציוד הגנה
הליכי חירום

 :אין לפעול ללא ציוד מגן מתאים.
 :עצור את הדליפה אם ניתן לעשות
זאת מבלי להסתכן .אוורר את האזור.

 6.2.אמצעי זהירות סביבתיים
מנע חדירה לביוב ולמערכות מים ציבוריות .הודע לרשויות במקרה שנוזל חדר לביוב או למערכות מים ציבוריות .מנע
פליטה לסביבה.
שיטות וציוד להכלה וניקוי

6.3.
לאחסון
שיטות ניקוי

 :אסוף שפך.
 :אסוף שפך נוזלי באמצעות חומר
סופג .חומר זה והמכל שלו חייבים
להיות מסולקים בצורה בטוחה ,ועל פי
החוקים המקומיים
 :סלק חומרים או שאריות מוצקים
לאתר מורשה.

מידע נוסף

 6.4.הפנייה לפרקים אחרים
ראה פיסקה  8ופיסקה .13
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פרק :7טיפול ואחסון
 7.1.אמצעי זהירות לטיפול בטוח
אמצעי זהירות לטיפול בטוח

 :מנע מגע עם העור ,העיניים והביגוד.
אין לשאוף אדים .יש לספק אמצעי
איוורור מקומי )מפלט( או אוורור כללי
של החדר .השתמש בציוד מגן אישי
כנדרש.
 :אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת
השימוש במוצר .רחץ ידיים לאחר
הטיפול במוצר .שטוף את הבגדים
המזוהמים לפני שימוש חוזר.

אמצעי היגיינה

 7.2.תנאי אחסון בטוח ,כולל אי התאמות
אמצעים טכניים

:

תנאי אחסון

:

תכשירים לא תואמים
חומרים בלתי תואמים
אזור אחסון

:
:
:

כללים מיוחדים לאריזה

:

מלא אחר דרישות התקנות .יש לספק
אוורור מקומי )מפלט( או אוורור כללי
של החדר.
אחסן במקום מאוורר היטב .שמור את
המכל סגור היטב .אחסן במכל המקורי
בלבד.
בסיסים חזקים .חומצות חזקות.
מקורות הצתה .אור שמש ישירה.
אחסן הרחק ממקור חום .אחסן
במקום מאוורר היטב.

 7.3.שימושם ספציפיים
לא קיים כל מידע נוסף
פרק  :8בקרות חשיפה  /הגנה אישית
 8.1.פרמטרי בקרה
לא קיים כל מידע נוסף

8.2.

בקרות חשיפה

בקרות הנדסיות הולמות:
וודא אוורור טוב בתחנת העבודה.
ציוד הגנה אישי:
מנע כל חשיפה שאין בה צורך.

הגנת כף יד:
כפפות מגן
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הגנת עיניים:
משקפי מגן

הגנה על העור והגוף:
לבש בגד מגן מתאים
מגני נשימה:
השתמש במגן נשימה אם האוורור אינו מספיק

מידע נוסף:
אין לאכול ,לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר.
פרק : 9תכונות פיזיקאליות וכימיקליות בסיסיות
 9.1.מידע על תכונות פיזיקאליות וכימיקליות בסיסיות
מצב פיסי

 :נוזל

 .צבע

 :קַ שׁ .צבע קרם .בז '

ניחוח.

:

סף הריח

 :אין מידע זמין

pH

≤8 :

שיעור התנדפות יחסי )בוטיל אצטאט = (1אין מידע זמין

:

נקודת היתוך

 :אין מידע זמין

נקודת קפאון

 :אין מידע זמין

נקודת הרתיחה
נקודת התלקחות

:
 :אין מידע זמין

טמפרטורת התלקחות עצמית

 :אין מידע זמין

טמפרטורת הפירוק

 :אין מידע זמין

יכולת התלקחות )מוצק ,גז(

 :אינו דליק
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לחץ אדים

 :אין מידע זמין

Cצפיפות יחסית של האדים ב ° 20

:

צפיפות יחסית

1 :

מסיסות.

 :מסיס במים

Log Pow

:

צמיגות ,קינמטית

 :אין מידע זמין

צמיגות ,דינאמית

 :אין מידע זמין

תכונות חומר הנפץ

 :חומר שאינו נפיץ.

תכונות חימצון

 :לא מחמצן.

גבולות חומר הנפץ

 :אין מידע זמין

אין מידע זמין

 9.2.מידע נוסף
לא קיים כל מידע נוסף
פרק : 10יציבות וראקטיביות
 10.1.תגובתיות
המוצר הנו בלתי ריאקטיבי בתנאי שימוש ,אחסון והסעה רגילים.
 10.2.יציבות כימית
יציב בתנאים רגילים.
 10.3.אפשרות התרחשות תגובות מסוכנות
נא התייחס לסעיף  10.1תגובתיות

 10.4.תנאים מהם יש להימנע
אור שמש ישירה .טמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד.
 10.5.חומרים בלתי תואמים
חומצות חזקות .בסיסים חזקים.
 10.6.תוצרי פירוק מסוכנים
בתנאי אחסון ושימוש רגילים ,לא צפויים להיווצר תוצרי פירוק מסוכנים.
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פרק : 11מידע טוקסיקולוגי
 11.1.מידע על השפעות טוקסיקולוגיות
רעילות חריפה

 :אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(

קורוזיה או גירוי של העור

:

פגיעה רצינית  /גירוי בעיניים

:

הגברת רגישות מערכת הנשימה או העור

:

מידע נוסף
יכולת לגרום לשינוי גנטי בתאי נבט

:
:

יכולת לגרום לסרטן

:

רעילות למערכת הרביה

 :אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(
 :אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(

רעילות ספציפית לאיבר מטרה חשיפה יחידה

אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(
pH: ≤ 8
אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(
pH: ≤ 8
אינו מסווג )חד משמעי אך לא מספיק
לשם סיווג(
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(
אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(

רעילות ספציפית לאיבר מטרה חשיפה חוזרת ונשנית

 :אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(

סכנת שאיפה

 :אינו מסווג )על סמך הנתונים הזמינים,
קריטריוני הסיווג אינם מתמלאים(

פרק : 12מידע אקולוגי
 12.1.רעילות
אקולוגיה כללי
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 12.2.הישארות ופריקות
POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
הישארות ופריקות

רוב המרכיבים האורגניים הכלולים
המוצר מתכלים במהירות .כל
הרכיבים הכלולים המוצר נחשבים
מתכלה מיסודו.

 12.3.פוטנציאל הצטברות ביולוגית
POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
פוטנציאל הצטברות ביולוגית

אין ראיות המצביעות על פגיעה
מתמשכת.

 12.4.יכולת הסעה בקרקע
POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
אקולוגיה קרקע

שפיכה מקרית עשויה להוביל
לחדירה לקרקע ולמי התהום .עם
זאת ,אין ראיות כי חדירה זו תגרום
להשפעות אקולוגיות שליליות.

 vPvB 12.5.ו PBTתוצאות של הערכות
POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
PBT:טרם הוערך
vPvB:טרם הוערך
רכיב
)(65996-98-7

PBT:טרם הוערך
vPvB:טרם הוערך
 12.6.תופעות לוואי אחרות
מידע נוסף

 :מנע פליטה לסביבה

פרק  :13טיפול בפסולת
 13.1.שיטות לטיפול בפסולת
תקנות אזוריות )טיפול בפסולת(
שיטות לטיפול בפסולת
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 :סילוק על פי התקנות הרשמיות.
 :פנה התכולה/האריזה על פי הוראות
הפרדת הפסולת לקבלן איסוף
מורשה.
)עברית( HE
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POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
גליון מידע בטיחותי
בהתאם לתקנה ) (ECמס'  (REACH) 1907/2006עם התקנה המתקנת אותה ) (EUמס' 2015/830

 :מנע פליטה לסביבה .אין לנקב או
לשרוף ,גם לא בתום השימוש .סלק
באופן בטוח על פי התקנות
המקומיות/הלאומיות.
 :מנע פליטה לסביבה.

המלצות להשלכת פסולת

אקולוגיה חומרי פסולת
 14פרק :מידע לגבי תעבורה
בהתאם ל ADN / ADR / IATA / IMDG / RID

 14.1.מספר באו"ם
:
:
:
:
:

)UN (ADRמס'
) UN (IMDGמס'
)UN (IATAמס'
) UN (ADNמס'
)UN (RIDמס'

אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר

 14.2.שם משלוח של האו"ם
אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר
אינו מוסדר

)  (ADRשם הובלה תקין
)  (IMDGשם הובלה תקין
)  (IATAשם הובלה תקין
)  (ADNשם הובלה תקין
)  (RIDשם הובלה תקין

:
:
:
:
:

 14.3.סוג)י( הסיכונים בהסעה
ADR
סיכונים בהסעה ADR

 :אינו מוסדר

IMDG
שינוע קבוצת  /קבוצות סיכון )הקודקס הימי ,(IMDG

 :אינו מוסדר

IATA
סוגי הסיכונים בהסעה ))( IATA

 :אינו מוסדר

ADN
סוגי הסיכונים בהסעה )(AND

 :אינו מוסדר

RID
סוגי הסיכונים בהסעה )( RID

 :אינו מוסדר

 14.4.קבוצת אריזה
) (ADRקבוצת אריזה
) (IMDGקבוצת אריזה
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) :אינו מוסדר
 :אינו מוסדר
)עברית( HE

29/09/2016

POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
גליון מידע בטיחותי
בהתאם לתקנה ) (ECמס'  (REACH) 1907/2006עם התקנה המתקנת אותה ) (EUמס' 2015/830

 :אינו מוסדר
) :אינו מוסדר
 :אינו מוסדר

)( IATAקבוצת אריזה
)( ADNקבוצת אריזה
)( RIDקבוצת אריזה

 14.5.מפגעים סביבתיים
 :לא
 :לא
 :לא קיים כל מידע נוסף

מסוכן לסביבה
מזהם ימי
מידע נוסף

 14.6.אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש
-תעבורה דרך היבשה

-תעבורה דרך הים

אינו מוסדר

תעבורה באוויר

אינו מוסדר -

-תעבורה דרך נהרות

תעבורה ברכבת

אינו מוסדר -

14.7.
הסעה בתפזורת על פי נספח  IIשל  MARPOLוקוד IBC

אינו ישים
פרק  :15מידע רגולטורי
 15.1.בטיחות ,בריאות ותקנות  /חוקים סביבתיים ספציפיים לחומר או התערובת
15.1.1.

EUתקנות

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December
2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
)(REACH
לא מכיל חומרים הכפופים למגבלות על פי נספח  17של REACH
 :אינו מכיל כל חומר מרשימת המועמדים ל REACH
אינו מכיל כל חומרים מנספח  REACHשל XIV

Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December
2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
מכיל כל חומרים מנספח
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POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
גליון מידע בטיחותי
בהתאם לתקנה ) (ECמס'  (REACH) 1907/2006עם התקנה המתקנת אותה ) (EUמס' 2015/830

תקנות לאומיות
15.1.2.
לא קיים כל מידע נוסף

 15.2.הערכת בטיחות כימית
לא בוצעה הערכת בטיחות כימית
פרק :16מידע נוסף
ציון שינויים:
זיהוי החומר  /התערובת וזיהוי החברה  /האחראים .זיהוי סיכונים .הרכב  /מידע על מרכיבים .בקרות חשיפה  /הגנה
אישית .מידע טוקסיקולוגי .מידע אקולוגי .שיקולי סילוק פסולת.
קיצורים וראשי תיבות:
הסכם אירופי בנוגע להובלה בינלאומית של סחורות מסוכנות דרך נתיבי מים בתוך מדינות.
האמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים בכבישים
מספר ECתקנות סיווג תיווי ואריזה; תקנה )(1272/2008
ארגון חברות התעופה הבינלאומי )(International Air Transport Association
International Maritime Dangerous Goods
ריכוז קטלני חציוני )(median lethal concentration
מנה קטלנית חציונית )(median lethal dose
מצטבר במערכות ביולוגיות ורעיל )(Persistent Bioaccumulative Toxic
רישום ,הערכה ,רישוי ומגבלות של תקנות כימיות ) (ECמס' 1907/2006
תקנות להובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים ברכבת
גליון מידע בטיחותי
משתייר ומצטבר במערכות ביולוגיות )(vPvB
 .מקורות מידע
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ADN
ADR
CLP
IATA
IMDG
LC50
LD50
PBT
REACH
RID
SDS
vPvB

 (1907/2006 :מס'  ,ECומתקן את
התקנה ) 1999/45/ECו
 67/548/EECשל הפרלמנט האירופי
ושל המועצה האירופית מ 16
לדצמבר  2008בנוגע לסיווג ,תיוג
ואריזה של חומרים ותערובות ,תיקון
וביטול של ההנחיות מס' (1272/2008
מס ECתקנה )
SDS POWAIR SUPER SPRAY
SOLUTION, Version 1, May
2016
Dissemination portal ECHA
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POWAIR SUPER SPRAY SOLUTION
גליון מידע בטיחותי
בהתאם לתקנה ) (ECמס'  (REACH) 1907/2006עם התקנה המתקנת אותה ) (EUמס' 2015/830

 :ספק  SDSלעובדים .שמור על
הכללים המקובלים בטיפול בחומרים
כימיים ו  /או תערובות.
 :ללא

ייעוץ הדרכה

 .מידע נוסף

 EUHו Hטקסט שלם של משפטים :
נוזלים דליקים ,קטגוריה 3
קורוזיה או גירוי של העור ,קטגוריה 2
ריגוש עור ,קטגוריה 1
נוזל ואדים דליקים
גורם לגירוי בעור
עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
{ .עלול לחולל תגובה
אלרגית>=fieldvalue=_SENSITIZER_COMPONENTSשם החומר
המרגש<|0|messageמכיל }

Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H226
H315
H317
EUH208

SDS EU (REACHנספח)II
מידע זה מבוסס על הידע הנוכחי שיש בידינו ומיועד לתיאור מוצר זה למטרות דרישות בריאות ,בטיחות ואיכות הסביבה בלבד.
לפיכך אין לפרש מידע זה כהתחייבות לתכונה ספציפית כלשהי של המוצר
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