גליון בטיחות
 .1זיהוי החומר המסוכן וזהות היצרן ,היבואן הסוכן או המשווק ,לפי הענין
זיהוי החומר  /הכנה
שימוש בחומר/תכשיר
גרסה #
מועד מהדורה
מס' CAS
קוד המוצר
יצרן/ספק
כתובת
דוא"ל
איש קשר
ספק

איש קשר

Drain Out Extra
פותח סתימות.
01
-26ינואר2012-
תערובת
H-DE32N
Summit Brands
7201 Engle Road
Fort Wayne, IN 46804-5875
001 260-483-2519 x229
keby@summitbrands.com
Kristin Eby
001 703-527-3887
.Ltd Sons & Jacobi Jack
29 Efal Str. Kiryat Arie
Petah-Tikva 49511
ישראל
Haim Jacobi
]3-924-4446 [972

 .2זיהוי סכנות
תכשיר זה מסווג כמסוכן לפי הוראה אירופאית  1999/45/ECעל תיקוניה.
סיווג
Xi;R36/38
מפגעים פיזיקליים
לא מסווג כסיכון פיסי.
מפגעי בריאות
גורם לגירוי בעיניים ובעור .חשיפה תעסוקתית למוצר או לתערובת עשויה לגרום להשפעות שליליות על הבריאות.
מפגעים סביבתיים
לא מסווג כמפגע סביבתי.
סכנות ספציפיות
מגרה את הפה ,הגרון ואת הקיבה.
תסמינים עיקריים
ייתכנו תסמינים כגון גירוי ,אדמומיות ,שריטה בקרנית ודמיעה .מגע ממושך או חוזר עם חומר זה יגרום לכוויות בעור,
בעיניים ובקרומים ריריים.

 .3זיהוי מרכיבי החומר המסוכן
רכיבים

מס' CAS

אחוז

מס' EC

נתרן תת-כלורי

7681-52-9

>5

231-668-3

N;R50 ,R31 ,C;R34

נתרן הידרוקסידי

1310-73-2

>2

215-185-5

C;R35

הערות על הרכב

סיווג

כל הריכוזים הם באחוזים משקל,ים אלא אם כן המרכיב הוא גז .ריכוזי גז הם באחוזים נפחיים.

 .4אמצעי עזרה ראשונה
שאיפה
מגע עם העור
מגע עם העיניים
בליעה
ייעוץ כללי
הערות לרופא

יש להעביר את הנפגע לאוויר הצח ולשמור שיהיה רגוע תחת השגחה .אם התסמינים נמשכים ,יש לפנות לקבלת טיפול
רפואי.
שטוף את העור מיד בכמות גדולה של מים .פנה לקבלת טיפול רפואי אם מתפתח גירוי או אם הגירוי נמשך.
שטוף את העיניים מיד בכמות גדולה של מים במשך לפחות  15דקות .הסר עדשות מגע אם הן מורכבות וקל לבצע זאת.
פנה לקבלת טיפול רפואי אם מתפתח גירוי או אם הגירוי נמשך.
יש לשטוף את הפה ביסודיות במים ולתת כמויות גדולות של מים או חלב לאנשים שלא איבדו את הכרתם .יש לעודד
הקאה רק בהוראת איש צוות רפואי .יש לפנות לקבלת טיפול רפואי במקרה של חוסר נוחות כלשהי.
במקרה של קוצר נשימה ,יש לתת חמצן .שמור על חום גוף הנפגע .ודא שעובדים רפואיים יהיו מודעים לחומרים
המעורבים וינקטו אמצעי זהירות על מנת להתגונן.
במקרה של קוצר נשימה ,יש לתת חמצן.

 .5אמצעים לכיבוי אש
ציוד  /הוראות כיבוי אש
חומרי כיבוי מתאימים
מפגעי שריפה ופיצוץ חריגים
סכנות ספציפיות
ציוד מגן מיוחד למכבי אש

יש להשתמש באמצעים לכיבוי אש אשר מתאימים לחומרים הסובבים.
מים .קצף .דו תחמוצת הפחמן ).(CO2
בזמן שריפה עשויים להיווצר גזים מסוכנים לבריאות.
לא ידוע.
בזמן כיבוי שריפות כימיות יש להשתמש במערכת נשימה סגורה וללבוש בגדי מגן מלאים .בחירת מערכת להגנת הנשימה
לכיבוי אש :יש למלא אחר אמצעי הזהירות הכלליים למקרה של דליקה אשר מונהגים במקום העבודה.
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שיטות ייחודיות

במקרה של אש ,יש לצנן את המכלים בתרסיס מים .יש להשתמש בתרסיס מים לקירור מכלים שטרם נפתחו.

 .6אמצעים למקרים של שחרור מקרי
אמצעי זהירות אישיים
אמצעי זהירות סביבתיים
נוהלי בידוד
שיטות ניקוי

יש להימנע ממגע עם העור והעיניים .יש ללבוש בגדי מגן כמתואר בסעיף  8של גיליון נתוני בטיחות זה.
יש למנוע המשך דליפה או שפך במידה ואין סכנה לעשות זאת .אין לזהם את המים.
עצור את זרימת החומר אם אפשר לעשות זאת ללא סיכון .מנע כניסה למובלי מים ,לביוב ,למרתפים ולאזורים סגורים.
שפכים גדולים :עצור את זרימת החומר אם אפשר לעשות זאת ללא סיכון .הרם סוללה סביב שפכים של חומר באם ניתן.
יש לספוג בוורמיקוליט ,חול יבש או אדמה יבשה ולהניח במיכלים .לאחר השבת המוצר יש לשטוף את האזור במים .יש
למנוע כניסת המוצר לתעלות ניקוז.
שפכים קטנים :יש לנגב חומר שנשפך ולהניח במיכל מתאים לשם סילוק .יש לנקות את המשטח ביסודיות להסרת זיהום
שיורי.
אסור להחזיר שפכים לאריזות המקוריות לשם שימוש חוזר.

 .7טיפול ואחסון
טיפול
אחסון

יש להימנע ממגע עם העיניים ,העור ,והבגדים .יש להשתמש רק באזורים מאווררים היטב .יש לשמור על נוהגי ההיגיינה
התעשייתית טובים .יש להשתמש בציוד ההגנה האישי שמומלץ בסעיף  8של גיליון נתוני בטיחות המוצר.
יש לאחסן במקום מאוורר היטב .אחסן באריזה סגורה הרחק מחומרים לא תואמים.

 .8אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי
ערכי חשיפה תעסוקתית גבוליים
נוהלי ניטור מומלצים
נתוני חשיפה נוספים
אמצעי הנדסיים לצמצום חשיפה
ציוד מגן אישי
הגנה נשימתית
הגנה על הידיים
הגנה על העיניים
מיגון העור והגוף
בקרות החשיפה הסביבתית
אמצעים היגייניים
פרמטרי בקרה

לא צוינו ערכי סף חשיפה גבוליים למרכיב)ים(.
יש לבחור בציוד מגן אישי על פי תקני הוועדה האירופית לתקינה ולאחר התייעצות עם ספק ציוד המגן האישי.
יש לספק אוורור הולם.
במקומות בהם אין אוורור מספיק יש להשתמש בציוד נשימתי מתאים.
יש ללבוש כפפות מגן .ספק הכפפות יכול להמליץ על כפפות מתאימות .יש להיות ערניים לכך שהנוזל עשוי לחדור דרך
הכפפות .רצוי להחליף אותן לעיתים קרובות.
יש להרכיב משקפי מגן מאושרים.
יש ללבוש ביגוד מגן מתאים.
יש להודיע למנהל תחום איכות הסביבה על כל מקרה של שפיכה משמעותית.
תמיד יש לשמור על היגיינה אישית טובה ,כמו רחצה לאחר טיפול בחומר ולפני אכילה ,שתייה ו/או עישון .יש לרחוץ את
בגדי העבודה ואת ציוד המגן באופן שגרתי כדי להסיר מזהמים.
יש לנהוג לפי נוהלי ניטור סטנדרטיים.

 .9תכונות פיסיקליות וכימיות
מראה
מצב צבירה
טופס
צבע
ריח
סף ריח
pH
נקודת רתיחה
נקודת הבזק
גבולות דליקות באוויר ,עליונים % ,נפחי
גבולות דליקות באוויר ,תחתונים % ,נפחי
לחץ אדים
צפיפות יחסית
מסיסות )במים(
מקדם חלוקה )-nאוקטנול/מים(
צמיגות
צפיפות אדים
קצב אידוי
נקודת היתוך/נקודת קיפאון
טמפרטורת הצתה-עצמית
תרכובת אורגנית נדיפה

נוזל צהוב שקוף.
לא זמין.
נוזל.
צהוב
דמוי חומר מלבין.
לא זמין.
13 - 13.4
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.
לא זמין.

 .10יציבות ותגובתיות
תנאים מהם יש להימנע
תוצרי פירוק מסוכנים

מגע עם חומרים שעלולים להגיב זה עם זה.
חד תחמוצת הפחמן .פחמן דו-חמצני .תחמוצות חנקן .תחמוצות נתרן .גז מימן כלורי.
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יציבות
חומרים מהם יש להימנע
פילמור מסוכן

יציב בתנאים רגילים.
חומרים מחמצנים חזקים .אמינים .תרכובות אורגניות .חומצות חזקות .אלומיניום .פלואור.
אין פלמור מסוכן.

 .11מידע טוקסיקולוגי
נתונים טוקסיקולוגיים
רכיבים

תוצאות בדיקה

נתרן תת-כלורי )(7681-52-9

אקוטי אוראלי  LD50חולדהg/kg 8.91 :

אין נתונים זמינים.
רעילות חריפה
שאיפה .מגע עם העור .מגע עם העיניים.
דרכי חשיפה
המידע בסעיף זה מתייחס למרכיבים הנפרדים אשר צפויים לתרום להשפעות אפשריות של מוצר זה על הבריאות.
מידע טוקסיקולוגי
לא ידוע.
רעילות כרונית
לא ידוע.
סנסיטיזציה
לא צפוי לגרום לסרטן.
פוטנציאל סרטני
מונוגרפים של הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן ) .(IARCהערכה מקיפה של קרצינוגניות
 3לא ניתן לסיווג בהקשר לקרצינוגניות לבני אדם.
נתרן תת-כלורי )(7681-52-9 CAS
לא צפוי לגרום למוטציות.
מוטגניות
מוצר זה אינו צפוי להשפיע על מערכת הרבייה או על ההתפתחות.
פוריות
גורם לגירוי בעיניים ובעור.
השפעות מקומיות
מגע עלול לגרום לגירוי עם אדמומיות ,דמיעה ,כאב ,ו/או ראייה מטושטשת .גירוד ,אדמומיות ,כוויות בעור .עשוי לגרום
תסמינים ואיברי מטרה
אי-נוחות במקרה של בליעה.

 .12מידע אקולוגי
נתונים אקוטוקסיקולוגים
רכיבים

תוצאות בדיקה
ריכוז קטלני של החציון – Gambusia) mosquitofish Western LC50
 125 :(affinisמ"ג/ל'  96שעות
 47.13 - 34.59 :(dubia Ceriodaphnia) flea Water EC50מ"ג/ל'  48שעות
ריכוז קטלני של החציון – Oncorhynchus) salmon Pink LC50
 0.052 - 0.023 :(gorbuschaמ"ג/ל'  96שעות

נתרן הידרוקסידי )(1310-73-2

נתרן תת-כלורי )(7681-52-9
רעילות סביבתית
שאריתיות  /יכולת ההתפרקות
ניידות
השפעות שליליות אחרות

המוצר מכיל חומר שהוא רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים.
לא ידוע.
המוצר מסיס במים.
המוצר עשוי להשפיע על החומציות )גורם ה (pH -של המים עם סכנה להשפעות מזיקות על אורגניזמים החיים במים.

 .13שיקולי פינוי
הוראות סילוק
פסולת משיירים  /מוצרים שלא נעשה
בהם שימוש
אריזה מזוהמת
קודי פסולת של האיחוד האירופאי

יש לפנות חומר זה ואת המכל שלו כפסולת מסוכנת .יש לשרוף לאפר במתקן שריפה מתאים בעל אישור שניתן על ידי
הרשויות המוסמכות .אין לסלק פסולת לביוב .סלק על פי כל התקנות החלות.
יש לסלק בהתאם לתקנות מקומיות.
יש לנהוג לפי אזהרות התוית גם אחרי ריקון המיכל שכן מיכלים ריקים עשויים להכיל שאריות של המוצר.
*05 02 06
על המשתמש להקצות קודי פסולת על בסיס היישום עבורו שימוש המוצר.

 .14מידע אודות הובלה
ADR
) .N.O.S ,LIQUID CORROSIVEנתרן תת-כלורי(
שם משלוח תקין
8
סיווג מפגע
1760
מספר או"ם
II
קבוצת אריזה
8
דרושות תוויות
80
מזהה מפגע
C9
פריט
2
סיווג הובלה
ארגון התובלה האווירית הבינלאומית )(IATA
) .n.o.s ,liquid Corrosiveנתרן תת-כלורי(
שם משלוח תקין
8
סיווג מפגע
1760
מספר או"ם
II
קבוצת אריזה
8L
קוד ERG
קוד הטובין מסוכנים הימיים הבינלאומי )(IMDG
) .N.O.S ,LIQUID CORROSIVEנתרן תת-כלורי(
שם משלוח תקין
8
סיווג מפגע
1760
מספר או"ם
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קבוצת אריזה
מזהם ימים
מס' EmS

II
לא
F-A, S-B

 .15מידע רגולטורי
מידע רגולטורי

מוצר זה מסווג ומסומן לפי הוראות המועצה האירופאית או חוקים לאומיים מתאימים .גיליון בטיחות זה תואם את
דרישות תקנת האיחוד האירופי מס' 1907/2006

תיוג
סמל)ים(

 – iגורם גירוי
ביטויי R
ביטויי S

 R36/38גורם לגירוי בעיניים ובעור.
 S2יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
 S24/25יש להימנע ממגע עם העור והעיניים.
 S60יש לפנות חומר זה ואת המכל שלו כפסולת מסוכנת.

מצב מלאי
ארץ או אזור
אירופה
אירופה

שם הרשימה
רשימת המצאי האירופאית לחומרים כימיים מסחריים קיימים )(EINECS
הרשימה האירופאית של כימיקלים מדווחים )(ELINCS

במלאי )כן/לא(*
כן
לא

*תשובה "כן" פירושה שכל רכיבי המוצר עומדים בדרישות המפוקחות על ידי הארץ הקובעת.

 .16מידע אחר
ניסוח משפטי הסיכון בסעיפים  2ו3-

מידע אחר
כתב ויתור
תאריך הפקה

 R31מגע עם חומצות משחרר גז רעיל.
 R34גורם לכוויות.
 R35גורם לכוויות חמורות.
 R36/38גורם לגירוי בעיניים ובעור.
 R50רעיל מאוד לאורגניזמים החיים במים.
המידע באלון נכתב על בסיס מיטב הידע והניסיון הקיימים כיום.
מידע זה מסופק ללא אחריות .אנו מאמינים שהמידע הוא נכון .יש להשתמש במידע זה כדי לקבוע באופן עצמאי שיטות
להגנה על העובדים ועל הסביבה .המידע באלון נכתב על בסיס מיטב הידע והניסיון הקיימים כיום.
-23דצמבר2011-

Drain Out Extra
 906328גרסה  01 :#מועד מהדורה-26 :ינואר 2012-מועד הדפסה-26 :ינואר2012-

SDS ISRAEL

4/4

