
SILVER TECH
უსაფრთხოების ტექნიკის საცნობარო ფურცელი

ევრო კავშირის (EC) No 1907/2006 რეგულაციის მიხედვით

ALKAFOAM

გადასინჯვის თარიღი: 2014-01-15 ვერსია: 1.0

ნაწილი 1: ნივთიერების / ნარევის და კომპანიის/ვალდებულების იდენტიფიკაცია

1.1 პროდუქტის იდენტიფიკატორის სავაჭრო სახელწოდება: SI LVERTECH ALKAFOAM

1.2 ნივთიერების ან ნარევის შესაბამისი მიზნობრივი გამოყენება რეკომენდირებული
გამოყენება კონკრეტული მოცემულობის წინააღმდეგ:
განსაზღვრული გამოყენება:

მხოლოდ პროფესიული და სამრეწველო მიზნებისთვის.

ქაფის საწმენდი. ნახევრად-ავტომატური ვენტილაციის პროცესით
ქაფის საწმენდი. ნახევრად ავტომატური გარეშე ვენტილაციის პროცესის გარეშე
ჩასალბობი აბაზანა. მექანიკური პროცესი (ხელით)

გამოყენება კონკრეტული მოცემულობის წინააღმდეგ: არ გამოიყენება არა-
რეკომენდირებული მოხმარებისთვის

1.3 ინფორმაცია ტექნიკური უსაფრთხოების საცნობარო ფურცლის მიმწოდებლის
შესახებ

SILVERTECH CHEMICALS CO

Ova mah Modern Sanayi Sitesi 44374 sok. No. 1 / 2A

სეიჰან ადანა (Seyhan Adana) თურქეთი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: 90-322-428 4424 F. 90-322-428 4425



1.4 გადაუდებელი დახმარების ტელეფონის ნომერი

თურქეთი: 90-322-428-4424

სხვა ქვეყნები - გთხოვთ, შეამოწმოთ: www.silvertechkimya.com.tr

წინამდებარე საერთაშორისო ტექნიკური უსაფრთხოების საცნობარო ფურცელი (SDS)
განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის. იგი არ აკმაყოფილებს ყველა
მოქმედი ნორმატიულ მოთხოვნას და არ ანაცვლებს თქვენი ქვეყნის შესაბამის
ნორმატიულ საცნობარო ფურცელს.

ნაწილი 2: რისკის იდენტიფიკაცია

2.1 ნივთიერების ან ნარევის კლასიფიკაცია

პროდუქტის კლასიფიცირება და ეტიკეტირება შესრულებულია ევროკავშირის (EC) No
1272/2008 რეგულაციის შესაბამისად.

SkinCorr. 1A (H314)

Met. Corr. 1 (H290)

საფრთხის მიმანიშნებელი/ინდიკატორი

C - კოროზიული

რისკის აღმნიშვნელი ფრაზები:

R35 - ძლიერ დამაზიანებელი

2.2 ეტიკეტის ელემენტები



სასიგნალო სიტყვა: საშიშია
შეიცავს ნატრიუმის ჰიდროქსიდს (ნატრიუმის ჰიდროქსიდი).

რისკის განაცხადი:

H314 - იწვევს კანის მძიმე დამწვრობას და თვალის სერიოზულ დაზიანებას
H290 - შეიძლება გამოიწვიოს ლითონების კოროზია

გაფრთხილება:

P280 - ატარეთ დამცავი ხელთათმანები, დამცავი ტანსაცმელი, უზრუნველყავით
თვალის დაცვა და სახის დაცვა

РЗОЗ + P361 + P353 - თუ კანზე (ან თმაზე) მოხვდა: დაუყოვნებლივ გაიხადეთ
დაბინძურებული ტანსაცმელი. გადაივლეთ წყალი ან მიიღეთ შხაპი

P305 + P351 + P338 - თუ თვალებში მოხვდა: ფრთხილად გამოიბანეთ წყლით რამდენიმე
წუთის განმავლობაში. მოიხსენით ლინზები, თუ ატარებთ - ამით გაცილებით ადვილად
მოახდენთ წყლით ამობანას.

გააგრძელეთ გამოვლება

P310 - დაუყოვნებლივ დარეკეთ მოწამვლის ცენტრში ან ექიმთან

2.3 სხვა რისკები

არ არის სხვა რისკები ცნობილი. პროდუქტი არ აკმაყოფილებს PBT ან vPvB
კრიტერიუმებს ევროკავშირის (EC) No1907/2006 რეგულაციების დანართი XIII-ის
შესაბამისად.

ნაწილი 3: შემადგენლობა / ინფორმაცია ინგრედიენტების შესახებ

3.2 ნარევები



ინგრედიენტები EC
ნომერი

CAS
ნომერი

REACH ნომერი კლასიფიკაცი
ა (EC)
1272/2008

კლასიფი
კაცია

შენიშ
ვნა

წონა
პროცენ
ტულად

ნატრიუმის
ჰიდროქსიდი

215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27 Met. კორ. 1
(H290) კანი
კორr. 1A
(H314)

C;R35 3-10

ნატრიუმის
ალკილ ბენზოლ
სულფონატი

290-656-6 90194-45-9 m მწვავე
ტოქსიკ. 4
(H302)
თვალის
დაზიან. 1
(H318) კანის
გაღიზიან. 2
(H315)

Xn;R22
Xi;R38-41

3-10

(2-
მეტოქსიმეთილეტ
ოქსი
(methoxymethyleth
oxy) პროპანოლი

252-104-2 34590-94-8 01-2119450011-60 3-10

ნაწილი 4: პირველი დახმარების ზომები
4.1 პირველი დახმარების ზომები შესუნთქვისას

თუ თავს ცუდად გრძნობთ, მიმართეთ ექიმს
კანთან კონტაქტი: ჩამოიბანეთ კანი გამდინარე თბილი, რბილი წყლის ჭავლით

მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში. დაუყოვნებლივ გაიხადეთ
დაბინძურებული ტანსაცმელი და გარეცხეთ ხელახლა
გამოყენებამდე. დაუყოვნებლივ დარეკეთ მოწამვლის ცენტრში ან
ექიმთან

თვალთან კონტაქტი: დაუყოვნებლივ ამოიბანეთ თვალები ფრთხილად, თბილი წყლით
რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენით ლინზები, თუ
ატარებთ - ამით გაცილებით ადვილად მოახდენთ წყლით ამობანას.
გააგრძელეთ ამობანა. დაუყოვნებლივ დარეკეთ მოწამვლის ცენტრში
ან ექიმთან.

გადაყლაპვა: გამოირეცხეთ პირი. დაუყოვნებლივ დალიეთ 1 ჭიქა წყალი. არ
მიმართოთ პირღებინებას. დაისვენეთ. დაუყოვნებლივ დარეკეთ



მოწამვლის ცენტრში ან ექიმთან
.

პირველადი
დახმარებისას
თვითდაცვა:

გაითვალისწინეთ პირადი დამცავი აღჭურვილობა, როგორც ეს
მითითებულია 8.2-ე ნაწილში.

4.2 ყველაზე მნიშვნელოვანი სიმპტომები და მოვლენები, მწვავე და დაგვიანებული

შესუნთქვა ჩვეულებრივი გამოყენებისას არ ვლინდება რაიმე სიმპტომი ან მოვლენა
კანთან კონტაქტი: იწვევს მძიმე დამწვრობას
თვალთან
კონტაქტი: იწვევს მძიმე ან მუდმივ დაზიანებას
გადაყლაპვა: გადაყლაპვა იწვევს ძლიერ მწვავე ეფექტს პირსა და ყელში და ჰქმნის

საყლაპავის და კუჭის პერფორაციის საფრთხეს.

4.3 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საჭიროების ნიშნები და განსაკუთრებული
მკურნალობა

არ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია კლინიკური ტესტირებისა და სამედიცინო
მონიტორინგის შესახებ. კონკრეტული ტოქსიკოლოგიური ინფორმაცია ნივთიერებების
შესახებ, თუ ასეთი ხელმისაწვდომია, შეგიძლიათ იხილოთ 11-ე ნაწილში.

ნაწილი 5: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

5.1 ხანძრის/ცეცხლის ჩაქრობის საშუალება

ნახშირორჟანგი. მშრალი ფხვნილი. წყლის ჭავლი. ხანძართა ბრძოლა წყლის ძლიერი
ჭავლით ან ალკოჰოლ-მედეგი ქაფით.

5.2 სპეციალური რისკები, რომლებიც წარმოქმნილი ნივთიერების ან ნარევისგან

არ არის ცნობილი განსაკუთრებული რისკები.

5.3 რჩევები მეხანძრეებისთვის

ხანძრის დროს ატარეთ სასუნთქი აპარატი და შესაფერისი დამცავი ტანსაცმელი, მათ
შორის, ხელთათმანები და თვალის / სახის დაცვის საშუალება.



ნაწილი 6: უბედური შემთხვევის აღკვეთის ზომები

6.1 პირადი სიფრთხილის ზომები, დამცავი აღჭურვილობა და საგანგებო პროცედურები

ატარეთ შესაფერისი დამცავი ტანსაცმელი, ხელთათმანები და თვალის/სახის დაცვის
საშუალება.

6.2 გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების ზომები

არ დაუშვათ სადრენაჟო სისტემა, ზედაპირული ან გრუნტის წყლის შესვლა. გააზავეთ
ბლომად წყლით.

6.3 შეკავების და გაწმენდისთვის საჭირო მასალა და მეთოდები

გამოიყენეთ ნეიტრალიზების აგენტი. დაიტანეთ მშრალი ქვიშაზე ან მსგავს ინერტულ
მასალაზე.

6.4 სხვა სექციების განმარტებები

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა იხილეთ 8.2-ე ქვეპუნქტში. განადგურების
შესახებ ინფორმაცია მოცემულია 13-ე ნაწილში.

ნაწილი 7: დამუშავება და შენახვა

7.1 უსაფრთხო მოპყრობის ზომები. ხანძრის ან აფეთქების აღკვეთის ზომები:
განსაკუთრებული სიფრთხილე არ არის საჭირო.

გარემოს დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებები:

გარემოს ზემოქმედების კონტროლი მოცემულია 8.2-ე ქვეპუნქტში

რჩევები ზოგადი შრომითი/პროფესიული ჰიგიენის შესახებ:

იმოქმედეთ ჯეროვანი სამრეწველო ჰიგიენისა და უსაფრთხოების პრაქტიკის
შესაბამისად. მოარიდეთ საკვებს, სასმელს და ცხოველთა საკვებს. არ შეურიოთ სხვა
პროდუქტებს SILVERTECH-ის რჩევის გარეშე. დაიბანეთ ხელები, შესვენებისას და



სამუშაო დღის ბოლოს. დაიბანეთ სახე, ხელები და კანის დაუცველი ადგილები
საფუძვლიანად. დაუყოვნებლივ გაიხადეთ დაბინძურებული ტანსაცმელი. გარეცხეთ
დაბინძურებული ტანსაცმელი ხელახლა გამოყენებამდე. ისარგებლეთ პირადი დაცვის
საშუალებებით საჭიროებისას. მოარიდეთ კანსა და თვალებს. ისარგებლეთ მხოლოდ
ადეკვატური ვენტილაციით.

7.2 უსაფრთხო შენახვის პირობები, შეუთავსებლობის ფაქტორი

შეინახეთ ადგილობრივი და ეროვნული წესების შესაბამისად. შეინახეთ მხოლოდ
თავდაპირველ შეფუთვაში. შეინახეთ დახურულ კონტეინერში. თავიდან არიდების
პირობები მოცემულია 10.4-ე ქვეპუნქტში. არათავსებადი მასალების შესახებ ინფორმაცია
იხილეთ 10.5-ე ქვეპუნქტში.

7.3 კონკრეტული საბოლოო გამოყენება

კონკრეტული რჩევა საბოლოო გამოყენების კუთხით არ მოიპოვება

ნაწილი 8: ზემოქმედების კონტროლი / პირადი დაცვა

8.1 კონტროლის პარამეტრები. სამუშაო ადგილი

ჰაერის ზღვრული სიდიდეები, თუ შესაძლებელია:

ინგრედიენტები EU -
გრძელვადიანი

EU –
მოკლევადიანი

გს -
გრძელვადიანი

გს -
მოკლევადიანი

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი 2 mg/m3

2-მეტოქსიმეთილეტოქსი
(methoxymethylethoxy)
პროპანოლი

50 ppm 308
მგ/მ3

50 ppm 308
მგ/მ3

150 ppm
924 მგ/მ3

8.2 ზემოქმედების კონტროლი

რეკომენდირებული უსაფრთხოების ზომები განუზავებელი პროდუქტთან
ურთიერთობისას:

მოიცავს გარკევულ მოქმედებებს, როგორიცაა პროდუქტით გამოსაყენებელი აპარატის,
კოლბისა თუ ბადიის შევსება და გადატანა



შესაბამისი საინჟინრო
კონტროლი:

თუ პროდუქტი განზავდება კონკრეტული დოზირების
სისტემების გამოყენებით, შეშხეფების ან უშუალოდ კანთან
კონტაქტის რისკი არ არსებობს; არ არის საჭირო პირადი დაცვის
აღჭურვილობა, რომელიც ამ თავშია აღწერილი. შესაძლებლობის
მიხედვით, გამოიყენეთ ავტომატური / დახურული სისტემა და
თავი დაახურეთ ღია კონტეინერს. გადაატარეთ მილების ზემოთ.
შევსება მოახდინეთ ავტომატური სისტემებით. ისარგებლეთ
პროდუქტის ხელით გამოყენების ინსტრუმენტებით.

შესაბამისი
ორგანიზაციული
კონტროლი: პირადი
დამცავი აღჭურვილობა

თავიდან აირიდეთ პირდაპირი კონტაქტი ან / და შხეფები.
უზრუნველყავით ტრენინგი პერსონალისთვის.

თვალის / სახის დაცვა: უსაფრთხოების სათვალეები (EN 166).
ხელების დაცვა: ქიმიურ-რეზისტენტული დამცავი ხელთათმანები (EN 374).
სხეულის დაცვა: ატარეთ ქიმიურ-რეზისტენტული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

პირდაპირ კანზე ზემოქმედების და / ან შესაძლო შხეფების
მოხვედრის რისკის შემთხვევაში

სასუნთქი გზების დაცვა: თუ თხევადი ნაწილაკების ან შხეფების თავიდან აცილება
შეუძლებელია, გამოიყენეთ: ნახევარ-ნიღაბი (EN 140)
ნაწილაკების ფილტრთან ერთად P2 (EN 143) ან სახის სრული
დაფარვის ნიღაბი (EN 136) ნაწილაკების ფილტრთან ერთად P1
(EN 143). გაითვალისწინეთ კონკრეტული ადგილობრივი
გამოყენების პირობები. გაიარეთ კონსულტაცია
რესპირატორული დაცვის მოწყობილობის მიმწოდებელთან;
შესაძლოა სხვადასხვა ტიპის ერთგვაროვანი დაცვის არჩევანი.
შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს კონკრეტული გამოყენების
დამცავი ინსტრუმენტები. მიმართეთ პროდუქტის
საინფორმაციო ფურცელს შესაძლებლობების გაცნობის მიზნით.

გარემოს ზემოქმედების
კონტროლი:

არ უნდა მოხვდეს საკანალიზაციო წყალში ან სადრენაჟე არხში
განუზავებელი ან გაუნეიტრალებელი სახით.

ნაწილი 9: ფიზიკური და ქიმიური თვისებები
9.1 ინფორმაცია ძირითადი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ
ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია ეხება ზოგადად პროდუქტს, თუ კონკრეტულად არ
არის მითითებული ნივთიერების მონაცემები ჩამოთვლილი

ფიზიკური მდგომარეობა: თხევადი
ფერი: წმინდა, არამკაფიო, მოყვითალო



სუნი: პროდუქტის მახასიათებელი
სუნის ზღვარი: არ არის მითითებული
pH:> 12 (სუფთა)
დნობის წერტილი / გაყინვის წერტილი (° С): არ არის განსაზღვრული
პირველადი დუღილის წერტილი და დუღილის დიაპაზონი (° С): არ არის
განსაზღვრული
აალების წერტილი (° С): არ არის მითითებული
შენარჩუნებული წვა: არ არის განსაზღვრული
აორთქლების ტარიფი: არ არის განსაზღვრული
აალება (მყარი, გაზი): არ არის განსაზღვრული
ზედა / ქვედა აალების ლიმიტი (%): არ არის განსაზღვრული
ორთქლის წნევა: არ არის განსაზღვრული
ხსნადობა / შერევა წყალთან: სრულად ხსნადი

თვითაალების ტემპერატურა: არ არის განსაზღვრული
დაშლის ტემპერატურა: არ არის განსაზღვრული
სიბლანტე: არ არის დადგენილი
ფეთქებადი თვისებები: არა ფეთქებადი.

დაჟანგვის თვისებები: არა-დამჟანგველი

ნაწილი 10: მდგრადობა და რეაქცია

10.1 რეაქტიულობა

არ არის ცნობილი რეაქტიულობის რისკები ჩვეულებრივი შენახვისა და გამოყენების
პირობებში.

10.2 ქიმიური სტაბილურობა

სტაბილურია ნორმალურ შენახვისა და გამოყენების პირობებში

10.3 საშიში რეაქციის შესაძლებლობა

არ არის ცნობილი საშიში რეაქცია ნორმალურ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

10.4 პირობები, რომელიც თავიდან უნდა ავიცილოთ



არ არის ცნობილი ნორმალურ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.
10.5 არათავსებადი მასალები

რეაგირებს მჟავებთან.

10.6 სახიფათო დაშლის პროდუქტები

არ არის ცნობილი ნორმალურ შენახვისა და გამოყენების პირობებში.

ნაწილი 11: ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური თვისებების შესახებ

11.1 ინფორმაცია ტოქსიკოლოგიური ეფექტების შესახებ

ნარევიდ მონაცემები:

შესაბამისად გამოითვლება ATE ნარევისთვის:

ATE - ინჰალაციური, ორთქლი (მგ / ლ):> 5

ნივთიერების შესახებ მონაცემები ჩამოთვლილია ქვემოთ.

მწვავე ტოქსიკურობა

მწვავე ორალური ტოქსიკურობა

ინგრედიენტი საბოლოო
მდგომარეობა

სიდიდე
(მგ/კგ)

სახეობა მეთოდი ზემოქმედების
დრო (სთ)

ნარევი LD so > 4000 ვირთაგვ
ა

მეთოდი არ არის
მოცემული

კანის მწვავე ტოქსიკურობა
ინგრედიენტი საბოლოო

მდგომარეობა
სიდიდე
(მგ/კგ)

სახეობა მეთოდი ზემოქმედების
დრო (სთ)

ნარევი LD so > 4000 კურდღე
ლი

მეთოდი არ არის
მოცემული



ასპირაციის საფრთხე

ასპირაციის საფრთხის შემცველი ნივთიერებები (H304), ასეთის არსებობის შემთხვევაში,
ჩამოთვლილია 3-ე ნაწილში. იხ. 9-ე ნაწილი პროდუქტის დინამიური სიბლანტისა და
ფარდობითი სიმკვრივის შესახებ.

პოტენციური უარყოფითი ეფექტი და სიმპტომები

ეფექტები და სიმპტომები, რომელიც დაკავშირებულია პროდუქტთან, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში, ჩამოთვლილია 4.2-ე ქვეპუნქტში.

ნაწილი 12: ეკოლოგიური ინფორმაცია

12.1 ტოქსიკურობა

ნარევის შესახებ მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი.

12.2 ბიოდეგრადაციის მდგრადობა და არამდგრადობა

მზა ბიოდეგრადირებადობა - აერობულ პირობებში

ინგრედიენტები აცრით ანალიტიკ
ური
მეთოდი

DT so მეთოდი შეფასება

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი არ არის
(არაორგანული
ნივთიერება)

(2-
მეტოქსიმეთილეტოქსი
(methoxymethylethoxy)
პროპანოლი

ჟანგბადის
შემცირება

75 % in 28 დღე
(ები)

OECD 301 F მზა
ბიოდეგრადირე
ბადობა

12.3 ბიოაკუმულირებადი პოტენციალი



განაწილების კოეფიციენტი n-ოქტანოლი / წყალი (log Kow)

ინგრედიენტები სიდიდე მეთოდი შეფასება შენიშვნა
ნატრიუმის
ჰიდროქსიდი

მონაცემები არ
არის

არ არის შესაბამისი,
არა-
ბიოაკუმულირებადი

ნატრიუმის ალკილ
ბენზოლ სულფონატი

მონაცემები არ
არის

(2-
მეტოქსიმეთილეტოქსი
(methoxymethylethoxy)
პროპანოლი

1.01 მეთოდი არ არის
მოცემული

ბიოაკუმულირების
დაბალი პოტენციალი

12.4 მობილურობა ნიადაგში

ადსორბცია / /დესორბცია ნიადაგში ან ნალექში

ინგრედიენტები ადსორბცი
ის
კოეფიციენ
ტი Log Кос

დესორბცი
ის
კოეფიციე
ნტი Log
Koc(des)

მეთოდი ნიადაგის /
ნალექის
ტიპი

შეფასება

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი მონაცემებ
ი არ არის

მოძრავი
ნიადაგში

ნატრიუმის ალკილ ბენზოლ
სულფონატი

მონაცემებ
ი არ არის

(2-მეტოქსიმეთილეტოქსი
(methoxymethylethoxy)
პროპანოლი

მონაცემებ
ი არ არის

ნიადაგში
მობილობის
მაღალი
პოტენციალი

ნაწილი 13: განადგურება/განკარგვა

13.1 ნარჩენების მართის მეთოდები: დარჩენილი / გამოუყენებელი პროდუქტების
ნარჩენები: კონცენტრირებული შიგთავსი ან დაბინძურებული შეფუთვა უნდა
განადგურდეს სერტიფიცირებული დამმუშავებლის მიერ ან ადგილის ნებართვით. არ
დაიშვება ნარჩენების დაღვრა კანალიზაციაში. სუფთა შესაფუთი მასალა განკუთვნილია



ენერგიის აღდგენის და გადამუშავებისათვის ადგილობრივი კანონმდებლობის
შესაბამისად.
ევროპის ნარჩენების კატალოგი: 20 01 15 * - ტუტეები.

ცარიელი შეფუთვა

რეკომენდაცია: განადგურება ეროვნული და ადგილობრივი კანონების შესაბამისად.

შესაფერისი გამწმენდი აგენტები: წყალი, საჭიროების შემთხვევაში - წმენდის აგენტი.

ნაწილი 14: ინფორმაცია ტრანსპორტის შესახებ

ADR, RID, ADN, IMO/IMDG. ICAO/IATA

14.1 UN ნომერი: 1824

14.2 UN სათანადო გადაზიდვის დასახელება:

ნატრიუმის ჰიდროქსიდის ხსნარი

14.3 ტრანსპორტირების საფრთხის კლასი (ები): კლასი: 8 ეტიკეტი (ები): 8

14.4 შეფუთვის ჯგუფი: II

14.5 გარემო რისკები:

ეკოლოგიურად საშიში:

ზღვის დამაბინძურებელი: არ არის

14.6 სპეციალური უსაფრთხოების ზომები მომხმარებლისთვის: არ არის ცნობილი.



14.7 ტრანსპორტირება ფუთებით -  MARPOL 73/78-ის დანართი II და IBC კოდექსი: ამ
პროდუქტის ტრანსპორტირება არ ხდება ავტოცისტერნებით.

სხვა შესაბამისი ინფორმაცია:

ADR

კლასიფიკაციის კოდი: C5 გვირაბის შეზღუდვა კოდი: E რისკის საიდენტიფიკაციო
ნომერი: 80 IMO / IMDG

Ems: F-A, S-B

პროდუქტის კლასიფიცირება, ეტიკეტირება და შეფუთვა განხორციელდა ADR-ისა და
IMDG კოდექსის დებულებების მოთხოვნების შესაბამისად. ტრანსპორტი წესები შეიცავს
შეზღუდული რაოდენობით შეფუთული საშიში ტვირთის გარკვეული კლასების
სპეციალურ პირობებს.

ნაწილი 15: მარეგულირებელი ინფორმაცია

151 უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის წესები / კანონმდებლობა
კონკრეტული ნივთიერების ან ნარევისთვის

152 უსაფრთხოების შეფასება

ნარევის მიმართ არ განხორციელებულა ქიმიური უსაფრთხოების შეფასება

ნაწილი 16: სხვა ინფორმაცია

ამ დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია ეყრდნობა ჩვენს ცოდნას. ამასთან, იგი არ
წარმოადგენს გარანტიას რაიმე კონკრეტული პროდუქტის მახასიათებლებისთვის და არ
ადგენს იურიდიულად სავალდებულო კონტრაქტს.

გადასინჯვის მიზეზი:

საერთო დიზაინი მორგებულია ევრო კავშირის (EC) No 1907/2006 რეგულაციის  453/2010
შესწორების II დანართის მოთხოვნებთან; ტექნიკური უსაფრთხოების წინამდებარე
საცნობარო ფურცელი მოიცავს წინამორბედი ვერსიის 3-ე ნაწილში შესულ ცვლილებებს.



კლასიფიკაციის პროცედურა

ნარევის კლასიფიკაცია ზოგადად ეყრდნობა გამოთვლის მეთოდებით ნივთიერების
მონაცემების გამოყენებას, როგორც ეს მოითხოვება ევრო კავშირის (EC) No 1272/2008
რეგულაციით. თუ გარკვეული კლასიფიკაციის მონაცემები ნარევის შესახებ
ხელმისაწვდომია, ან, მაგალითად, შეხიდება პრინციპები და წონის მტკიცებულება
შეიძლება გამოყენებულ იქნას კლასიფიკაციისთვის, ეს მითითებული იქნება ტექნიკური
უსაფრთხოების წინამდებარე საცნობარო ფურცელის შესაბამის ნაწილებში. იხილეთ 9-ე
ნაწილი ფიზიკური და ქიმიური თვისებების შესახებ, 11-ე ნაწილი - ტოქსიკოლოგიური
ინფორმაციისა და 12-ე ნაწილი - ეკოლოგიური ინფორმაციისთვის.

3-ე ნაწილში მოცემული R. H და EUH ფრაზების სრული ტექსტი:
• Н290 - შეიძლება ლითონებისთვის იყოს კოროზიული
• H315 - იწვევს კანის გაღიზიანებას
• H332 - საზიანოა შესუნთქვისას
• R20 - საზიანოა შესუნთქვით
• R36 - აღიზიანებს თვალს.
Н302 - საზიანოა ჩაყლაპვისას
H318 - იწვევს თვალის სერიოზულ დაზიანებას
H412 - საზიანოა წყლის სამყაროსთვის ხანგრძლივი ეფექტით
R22 - საზიანოა გადაყლაპვისას.
R38 - აღიზიანებს კანს.
Н314 - იწვევს კანის მძიმე დამწვრობას და თვალის დაზიანებას

H319 - იწვევს თვალის სერიოზულ გაღიზიანებას

R35 - იწვევს მძიმე დამწვრობის.

R41 - წარმოადგენს თვალის სერიოზული დაზიანების რისკს.


