SAFETY DATA SHEET

1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Obchodní jméno :

Dreumex Universal Protect

Dodavatel :
Adresa :
Tel. číslo :
Fax :
Web :
E-mail :

Dreumex B.V.
Dommelstraat 1, 5347 JK Oss, HOLLAND
+31 (0)412 406 506
+31 (0)412 406 509
www.dreumex.com
mail@dreumex.com

2. RIZIKA
Klasifikace :

V souladu s platnými nařízeními ES je tento produkt považován
za kosmetický výrobek, který je v souladu s požadavky nařízení
o kosmetice 76/768/EHS.

Hrozba osobám :

Mírně dráždivý pro oči.

3. SLOŽENÍ A INFORMACE O KOMPONENTECH
Popis produktu :
Informace o složkách :

Předpracovní ochranný krém na ruce.
V prohlášení o složení a jednotlivých komponentech na obalu
naleznete informace o složení.

4. OPATŘENÍ PRO PRVNÍ POMOC
Pro případ kontaktu s očima :
Pro případ požití :

V případě kontaktu s očima okamžitě oči vypláchněte použitím
hodně vody. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění
trvá.
Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc.

5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Tento produkt je založen na vodě a nebude podporovat hoření. Pro okolní oheň by měly být
použity vhodné hasící prostředky.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Nebezpečí kluzkosti. Ihned odstraňte vytečený produkt.
Osobní prevence :
Prevence životního prostředí :

Viz sekce 8.
Přijměte preventivní opatření proti kontaminaci produktem
životního prostředí.

7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Skladování :
Vhodné obalové materiály :

Uchovávat v dobře uzavřeném obalu ve větraných, chladných a
nemrznoucích prostorách.
Musí být ponecháno v originálním balení.
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8. REGULACE VYSTAVENÍ / OSOBNÍ OCHRANA
Obecné zásady :
Mac-hodnoty :
Osobní ochrana :

viz obvyklé zásady pro manipulaci s chemikáliemi.
Není známa žádná MAC-hodnota pro tento produkt.
Během normálního použití nění potřeba ochranný oděv.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikální stav :
Barva :
Vůně :
pH :
Bod vznícení :
sViskozita při (20°C) :
Rozpustnost ve vodě :
Bod mrazu/přechod :

Krém
Béžová
Příznačná
6 – 7,5
Žádné
Viskózní
Emulgovatelný
+ 0°C

10. STABILITA A REAKTIVITA
Stabilita :

Produkt je za normálních podmínek stabilní.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Tento produkt splňuje veškeré požadavky EC Kosmetické direktivy 76/768/EEC.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Pro tento produkt nebyl proveden žádný ekotoxikologický výzkum.
Ekotoxicita :
Stálost-odbouratelnost :

Nejsou k dispozici ekotoxikologické informace.
Data pro biologickou odbouratelnost nejsou pro tento produkt k
dispozici. Biologická odbouratelnost použitých čisticích
prostředků je v souladu s Regulací 648/2004 (EC) o čisticích
prostředcích.

13. POKYNY PRO LIKVIDACI
Likvidace obalu :

Vypláchnutá balení mohou být likvidována jako normální
průmyslový odpad.

Poznámka :

Pozornost musí být věnována možné existenci závazných a
regulačních komunálních, národních nebo místních požadavků
pro likvidaci odpadu.

14. INFORMACE O PŘEPRAVĚ
UN-č. :
Žádné.
RID/ADR, třída :
Není nebezpečný náklad
Správné jméno zásilky :
Neupraveno.
Karta pro nebezpečnou přepravu : Žádné.
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
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Nařízení ES :
Povinné upozornění :
Ostatní upozornění :

nařízení o kosmetice 76/768/EHS a ostatní nařízení.
Nehodící se.
Nehodící se.

16. OSTATNÍ INFORMACE
Údaje uvedené v tomto formuláři jsou sestaveny podle aktuálních poznatků. Nezodpovídáme za
nesprávnosti nebo neúplnost. Doporučujeme poskytnout informace z tohoto formuláře, je-li
potřeba v upravené podobě, zaměstnancům/příslušným osobám.
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