Convotherm Elektrogeräte GmbH

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

CONVOCal, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
Datum izdaje: 12.03.2015

Stran 1 od 9

Številka proizvoda: 3007018

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

CONVOCal, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Uporaba snovi/zmesi

Samo za profesionalne uporabnike.
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja:
Ulica:
Kraj:
Telefon:
Kontaktna oseba:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

1.4 Telefonska številka za nujne
primere:

Telefaks: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Direktivo 67/548/EGS oz. 1999/45/ES

Opozarjo oznake: Xi - Dražilno
Stavki R:
Draži oči in kožo.
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]
Skupine nevarnosti:
Snov ali zmes, jedka za kovine: Met. Corr. 1
Jedkost za kožo/draženje kože: Skin Irrit. 2
Huda poškodba oči/draženje oči: Eye Irrit. 2
Izjave o nevarnosti:
Lahko je jedko za kovine.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
2.2 Elementi etikete

Opozorilna beseda:
Piktogrami:

Stavki o nevarnosti
H290
H315
H319
Previdnostni stavki
P234
P280
P305+P351+P338

P337+P313
Revizacijska številka: 2,00

Pozor
GHS07

Lahko je jedko za kovine.
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Hraniti samo v originalni posodi.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
SL
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Izjemno označevanje posebnih zmesi
EUH208
Vsebuje metenamin, heksametilentetramin. Lahko povzroči alergijski odziv.
2.3 Druge nevarnosti
Pripravek je uvrščen kot nevaren v smislu smernice 1999/45/ES.
Zmes je uvrščena kot nevarna v smislu odredbe (EG) št. 1272/2008 [GHS].

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.2 Zmesi
Nevarne sestavine
Sestavina

Št. ES
Št. CAS

Delez

Razvrstitev v skladu z 67/548/EGS
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Indeks št.
Št. REACH
226-218-8

sulfamidna kislina, amidosulfonska kislina, sulfaminska kislina, sulfaminska kislina

5329-14-6

Xi - Dražilno R36/38-52-53

016-026-00-0

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H315 H412

231-633-2

Fosforjeva kislina 75 %; ortofosforjeva kislina

7664-38-2

C - Jedko R34

015-011-00-6

Skin Corr. 1B; H314

< 15 %

< 15 %

Besedilo R-, H- in EUH stavkov: glej v odseku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki
Sleči kontaminirana oblačila.
Pri vdihavanju
Skrbeti za sveži zrak.
Pri stiku s kožo
Ob stiku s kožo takoj sprati z veliko: Voda. V primeru dražanja kože obiskati zdravnika.
Pri stiku z očmi
V primeru stika z očmi pri odprtih vekah takoj spirati s tekočo vodo 10 do 15 minut. Zatem poiskati
pomoč očesnega zdravnika. Zaščititi nepoškodovano oko.
Pri zaužitju

Usta dobro izprati z vodo. Dati piti veliko vode v majhnih požirkih (učinek razredčevanja). NE izzvati
bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli
Motnje prebavnega trakta. Perforacija želodca. Povzroča hudo draženje oči. pljučni endem. Povzroča
draženje kože.
Lahko se pokažejo naslednji simptomi: po zaužitju: Motnje prebavnega trakta. Slabost.
4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Osnovna pomoč, dekontaminacija, simptomatična obdelava.
Naknadno opazovanje glede pnevmonije in pljučnega endema. Motnje prebavnega trakta. bruhanje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje

Revizacijska številka: 2,00
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Ustrezna sredstva za gašenje
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju. Proizvod ne gori.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
V primeru požara lahko nastane: Žveplov dioksid (SO2), Fosforjevi oksidi, Dušikovi oksidi (NOx),
Plini/hlapi, strupen.
5.3 Nasvet za gasilce
v primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju. Nositi zaščitno
obleko odporno na kemikalije. V primeru požara: Uporabljati le opremo, ki je odporna na kisline.
Dodatni napotki
Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.
Kontaminirano vodo za gašenje zbirati ločeno. Ne dovoliti, da pride v kanalizacijo ali vodovje.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Skrbeti za zadostno prezračevanje. Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice. Izogibati se kontaktu s
kožo, očmi in obleko. Uporabljati osebno zaščitno opremo.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo ali vodotoke. Pri uhajanju plina ali pri iztekanju v reke, tla ali
kanalizacijo obvestiti pristojne organe. Pokriti kanalizacijo.
6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Primerni material za redčenje ali nevtraliziranje: Voda. Pobrati s pomočjo materiala, ki veže tekočino
(pesek, diatomejska prst, vezivo za kisline, univerzalno vezivo). S sprejetim materialom ravnati skladno
s poglavjem za odlaganje odpadnih snovi. Skrbeti za zadostno prezračevanje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Varna uporaba: glej odsek 7
Osebna zaščitna oprema: glej odsek 8
Odstranitev: glej odsek 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Navodilo za varno rokovanje
V primeru učinkovanja hlapov, prašiv in aerosolov je potrebno uporabiti zaščitno dihalno napravo.
Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo
Proizvod ne gori.
7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah
Hraniti samo v izvirni posodi. Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračnem prostoru.
Primerni material za tla: Odporen na kislino.
Napotki za skupno skladiščenje
Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od lugi. Hraniti ločeno
od hrane, pijače in krmil.
Nadaljnje informacije o pogojih skladiščenja
Ne uporabljati pri temperaturah pod: 5°C. Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro
prezračevanem mestu.
7.3 Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila za uporabo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
Revizacijska številka: 2,00
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8.1 Parametri nadzora
Kontrolni parametri
Št. CAS

Snov

7664-38-2

Fosforjeva kislina

ml/m³

mg/m³

-

1

vl/m³

KTV

Op.

2

Vrednosti DNEL-/DMEL
Št. CAS

Snov

DNEL tip

Pot izpostavljenosti

Učinek

Vrednost

Delojemalec DNEL, dolgoročno

inhalacijski

lokalno

2,92 mg/m³

Porabnik DNEL, dolgoročno

inhalacijski

lokalno

0,73 mg/m³

7664-38-2

Fosforjeva kislina 75 %; ortofosforjeva kislina

Drugi podatki o dovoljenih mejnih vrednostih

Glej poglavje 7. Poleg teh niso potrebni nobeni dodatni ukrepi.
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor
potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
Splošni varnostni in sanitarni ukrepi
Onesnažena, prepojena oblačila takoj slecite. Preventivna zaščita kože z zaščitno kremo. Po
končanem delu umiti roke in obraz. Med uporabo ne jesti in ne piti. Izogibati se kontaktu s kožo, očmi
in obleko.
Zaščito za oči/obraz
Zaščitna očala, ki dobro tesnijo.
Zaščita rok

Nositi je potrebno zaščitne rokavice: Primerni material: Butil - kavčuk (0,5mm); NBR (Nitrilni kavčuk)
(0,35mm); čas penetracije (maksimalni čas nošenja): >480 Min.
Rokavice za enkratno uporabo.
Zaščita kože
Zaščitni predpasnik. odporen na kislino.
Zaščita dihal

ob pravilni uporabi in pod normalnimi pogoji zaščita dihal ni potrebna.
Zaščito dihal potrebujete pri: nastajanje aerosola ali megle. Primerna zaščitna dihalna naprava: filtrirna
naprava za majhne delce (EN 143). P 2
Nadzor izpostavljenosti okolja
Na voljo ni nobenih informacij.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje:
Barva:

tekoč
svetlordeče

Vonj:

brez vonja
Metoda

pH (pri 20 °C):

0-1

Sprememba stanja
Tališče:
Revizacijska številka: 2,00
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98 °C

Začetno vrelišče in območje vrelišča:
Plamenišče:

ni uporabeno

Eksplozivne lastnosti
ni uporabeno

Meje eksplozivnosti-spodnja:
Meje eksplozivnosti-zgornja:

ni uporabeno
ni uporabeno

Temperatura vnetišča:

ni uporabeno

Parni tlak:
(pri 20 °C)
Parni tlak:
(pri 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Gostota (pri 20 °C):

1,082 g/cm³

Topnost v vodi:
(pri 20 °C)

ki se da mešati

Dinamična viskoznost:

ni določeno

Relativna gostota par:

ni določeno

Relativna hitrost izparevanja:

ni določeno

9.2 Drugi podatki

Vsebnost trdnih snovi:

ni določeno

Stopnja korozivnosti na jeklenih ali aluminijastih površinah pri temperaturi 55 °C>= 6,25mm letno

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost
Eksotermna reakcija z/s: Alkalije (lugi).
10.2 Kemijska stabilnost

Razgradnja sledi od naslednjih temperatur naprej: 200°C
10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Proizvod lahko v vodni raztopini ob kontaktu s kovino povzroči nastanek vodika.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Do reakcije pride od naslednjih temperatur naprej: 205°C
10.5 Nezdružljivi materiali
Alkalije (lugi). Lahke kovine. Proizvod lahko v vodni raztopini ob kontaktu s kovino povzroči nastanek
vodika.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Dušikovi oksidi (NOx), Žveplovi oksidi, Žveplov dioksid (SO2), Fosforjevi oksidi, Plini/hlapi, jedek.
Nadaljnje informacije
Jedko za kovine. Počasi topi aluminij in cink ob nastajanju vodika.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Toksikokinetika, presnova in razdelitev
Ni razpoložljivih podatkov
Akutna strupenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Revizacijska številka: 2,00
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Št. CAS

Sestavina
Načini izpostavljenosti

5329-14-6

Metoda

Doza

Vrste

Izvor

sulfamidna kislina, amidosulfonska kislina, sulfaminska kislina, sulfaminska kislina
oralni

7664-38-2
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LD50

3160 mg/kg

Podgana

Fosforjeva kislina 75 %; ortofosforjeva kislina
oralni

LD50

2600 mg/kg

Podgana

kožni

LD50

2740 mg/kg

Zajec

Dražilnost in jedkost
Povzroča draženje kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Senzibilizirno učinkovanje
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT - enkratna izpostavljenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Učinkovanje po večkratni ali daljši ekspoziciji
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Učinkovanja povzročitve raka, sprememb dedne zasnove in ogrožanja razplojevanje
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Spesifično delovanje v živalskem poskusu
Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost
proizvod je Kislina . Pred spuščanjem odpadne vode v čistilno napravo je praviloma potrebna
nevtralizacija. Škodljivo za vodne organizme. Po nevtralizaciji je opaziti zmanjšanje škodljivega učinka.
Št. CAS

Sestavina
Strupenost za vodo

5329-14-6

Doza

[h] | [d] Vrste

Izvor

sulfamidna kislina, amidosulfonska kislina, sulfaminska kislina, sulfaminska kislina
Akutna toksičnost za ribe

7664-38-2

Metoda

LC50

70,3 mg/l

96 h Pimephales promelas

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Fosforjeva kislina 75 %; ortofosforjeva kislina
Akutna toksičnost za ribe

LC50

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Proizvod je Kislina . Pred spuščanjem odpadne vode v čistilno napravo je praviloma potrebna
nevtralizacija. Metode za določanje razgradljivosti pri anorganskih snoveh niso uporabne. Anorganski
proizvod se z biološkim postopkom čiščenja ne da izločiti in vode.
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Nobenega opozorila glede bioakumulacijskega potenciala.
12.4 Mobilnost v tleh
Če proizvod prodre v tla, je mobilen in lahko onesnaži podtalnico.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Sestavine tega pripravka ne izpolnjujejo kriterijev za uvrstitev kot PBT ali vPvB.
12.6 Drugi škodljivi učinki
Na voljo ni nobenih informacij.
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ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ravnanje z ostanki zmesi
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.
Klasifikacijska številka odpadka - Produktni ostanki/Nerabljen produkt
ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH POSTOPKOV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in
060106
uporabe kislin; druge kisline
Nevarni odpadki.
Klasifikacijska številka odpadka - Rabljen produkt
ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH POSTOPKOV; odpadki iz proizvodnje, priprave, dobave in
060106
uporabe kislin; druge kisline
Nevarni odpadki.
Klasifikacijska številka odpadka - Pakiranje
ODPADNA EMBALAŽA; ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNI MATERIALI IN ZAŠČITNA
150110
OBLAČILA, KI NISO NAVEDENA DRUGJE; embalaža (vključno z ločeno zbrano komunalno odpadno
embalažo); embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z njimi
Nevarni odpadki.
Ravnanje z neočiščeno embalažo
Voda. Kontaminirano embalažo je potrebno popolnoma izprazniti in se lahko po ustreznem čiščenju
ponovno uporabi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Kopenski transport (ADR/RID)
14.1 Številka ZN:

UN 1805

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

FOSFORNA KISLINA, RAZTOPINA

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

8

14.4 Skupina pakiranja:

III

Nalepka nevarnosti:

8

Razvrstitveni kod:
Omejena količina (LQ):
Prevozna skupina:
Številka-oznake nevarne snovi:
Kod omejitve za predore:

C1
5L
3
80
E

Druge ustrezne podatke (Kopenski transport)
E1
Transport z rečno plovbo (ADN)
14.1 Številka ZN:

UN 1805

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

FOSFORNA KISLINA, RAZTOPINA

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:
14.4 Skupina pakiranja:

8
III

Nalepka nevarnosti:

8
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C1
5L

Druge ustrezne podatke (Transport z rečno plovbo)
E1
Pomorski ladijski transport (IMDG)
14.1 Številka ZN:

UN 1805

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

8

14.4 Skupina pakiranja:

III

Nalepka nevarnosti:

8

Marine pollutant:
Posebni predpisi:
Omejena količina (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Druge ustrezne podatke (Pomorski ladijski transport )
E1
Zračni transport (ICAO)
14.1 Številka ZN:

UN 1805

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

PHOSPHORIC ACID SOLUTION

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

8

14.4 Skupina pakiranja:

III

Nalepka nevarnosti:

8

Posebni predpisi:
Omejena količina (LQ) potniško letalo:

A3 A803
1L

Navodila za pakiranje - potniško letalo:
Maksimalna količina - potniško letalo:
Navodila za pakiranje - tovorno letalo:
Maksimalna količina - tovorno letalo:

852
5L
856
60 L

Druge ustrezne podatke (Zračni transport)
E1
: Y841
14.5 Nevarnosti za okolje

OGROŽA OKOLJE:

ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika
PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/.?.
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
irelevantno
Revizacijska številka: 2,00

SL

Datum revidirane izdaje: 10.02.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

CONVOCal, sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
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Številka proizvoda: 3007018

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Nacionalni predpisi

Omejitev pri zaposlovanju:

Stopnja ogrožanja vode (D):
Dodatni napotki
*

Upoštevajte omejitve za mladostnike (Pravilnik o varovanju zdravja pri delu
otrok, mladostnikov in mladih oseb). Upoštevajte omejitve za nosečnice in
doječe matere.
1 - Malo ogroža vodo

15.2 Ocena kemijske varnosti

Varnostni pregledi za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Besedilo R stavkov (Številka in polno besedilo)
34
Povzroča opekline.
36/38
Draži oči in kožo.
52
Škodljivo za vodne organizme.
53
Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)
H290
Lahko je jedko za kovine.
H314
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315
Povzroča draženje kože.
H319
Povzroča hudo draženje oči.
H412
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208
Vsebuje metenamin, heksametilentetramin. Lahko povzroči alergijski odziv.
Nadaljnji podatki
Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili
natisnjeni. Informacije bi naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in
odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge
proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je podvržen obdelavi, se
podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo
prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

(Podatki o nevarnih vsebovanih snoveh so vsakokrat v skladu z zadnjim veljavnim varnostnim podatkovnim listom
preddobavitelja.)
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