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Conforma-se com o Regulamento (CE) 2015/830

SECÇÃO 1. Identificação da substância ou preparação e de sociedade/empresa

1.1. Identificador de preparação

Nome do produto :  Hygienfresh PreZym
Código Comercial: A31-000
 Hyginfresh

1.2. Use relevantes identificados a substância ou mistura e uso desencorajado

Pretrattante super concentrado enzima
Sectores de utilização:
Usos industriais[SU3], Uso de consumidor[SU21], O uso profissional[SU22]
Categoria de produto:
Produtos para lavagem e limpeza (incluindo produtos à base de solventes) será
 
Usos desaconselhados
Não utilizar para outros fins que não os listados
 

1.3. Informações sobre a folha de fornecedor de dados de segurança

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO)  Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42
 
Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com
 
Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com
 
Contacto nacionais: CIAV - Centro de Informação Antivenenos (Portuguese Poison Centre
funciona ao longo das 24 horas do dia, 7 dias por semana, sendo o serviço assegurado por pessoal médico
especializado, disponível atr

1.4. Telefone de emergência

808 250 143

SECÇÃO 2. Identificação de Perigos

2.1. Classificação da substância ou preparação

   2.1.1 Classificação da preparação de acordo com a Directiva 2008/1272/CE:
 
   Pictogramas:
   GHS07
 
   Códigos de classe e categoria de perigo:
   Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
 
   Códigos de perigo:
   H315 - Provoca irritação cutânea
   H319 - Provoca irritação ocular grave.
 
 
   O produto, que entrem em contacto com os olhos, causa irritação importante que pode durar mais de 24 horas, se
entrar em contacto com a pele, causa inflamação significativa com eritema, crostas, ou edema.

2.2. Elementos label

Etiquetagem de acordo com o Regulamento (CE) no 1272/2008:
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Pictogramas, avisando os códigos:
   GHS07 - Atenção
 
Códigos de perigo:
   H315 - Provoca irritação cutânea
   H319 - Provoca irritação ocular grave.
 
Códigos de perigo adicional:
   não aplicável
 
Conselhos de segurança:
Geral
   P102 - Manter fora do alcance das crianças.
Prevenção
   P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
   P280 - Usar luvas de protecção/ /vestuário de protecção/pro- tecção ocular/protecção facial.
Reação
   P302+P352 - SE ENTRAR EM CON- TACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abun- dantes.
   P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CON- TACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante
vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
   P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
 
 Contém:
   Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1). , Etoxilado de álcool graxo,
Natriumlaurylethersulfaat
 
 Contém (Reg.CE 648/2004):
5% < 15% Tensoactivos não-iónicos, Tensoactivos aniónicos,< 5% Enzimas
 

2.3. Outros perigos

Substância / mistura NÃO contém substâncias PBT / mPmB de acordo com o Regulamento (CE) n. º 1907/2006,
Anexo XIII
 
Não há informações sobre outros riscos

SECÇÃO 3. Composição/informação sobre os componentes

3.1 Substâncias

Irrelevante

3.2 Misturas

Veja o Passo 16 para o texto completo de perigo

Substância Concentração Classificação Index CAS EINECS REACh

Dodecylbenzenesulphonic acid,
compound with
2,2',2''nitrilotriethanol (1:1). 

> 10 <= 20% 27323-41-7 248-406-9
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

Etoxilado de álcool graxo > 5 <= 10% 64425-86-1
02-2119548
515-35-000

0

Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

2-(2-butoxietóxi)etanol > 1 <= 5% 603-096-00-8 112-34-5 203-961-6Eye Irrit. 2, H319

Natriumlaurylethersulfaat > 1 <= 5% 68891-38-3 500-234-8
01-2119488

639-16
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

2,2',2''-nitrilotriethanol > 0,1 <= 1% 102-71-6 203-049-8 01-211948Eye Irrit. 2, H319
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Substância Concentração Classificação Index CAS EINECS REACh
6428-31-xxx

x

Subtilisina > 0,1 <= 1% 647-012-00-8 9014-01-1 232-752-2
01-2119480

434-38

Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318;

Resp. Sens. 1, H334;
STOT SE 3, H335

dietanolamina <= 0,1% 603-071-00-1 111-42-2 203-868-0

Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318;
STOT RE 2, H373

Steareth-21 <= 0,1% 9005-00-9 500-017-8
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Dam. 1, H318

SECÇÃO 4. Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação:
   Arejar o ambiente. Remova imediatamente o paciente da contaminação para descansar em uma área bem ventilada.
Em caso de indisposição consultar um médico.
 
O contato direto com a pele (produto puro):
   Imediatamente tire a roupa contaminada.
   Lavar imediatamente com água em abundância e, possivelmente, com áreas de sabão do corpo que tenham entrado
em contato com o produto, mesmo que seja só suspeita.
   Em caso de contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão
 
O contato direto com os olhos (produto puro):
   Lavar imediata e abundantemente com água corrente, mantendo as pálpebras abertas durante pelo menos 10
minutos, em seguida, proteger os olhos com gaze estéril seca. Procure um médico imediatamente.
   Não use colírios ou pomadas de qualquer espécie, antes do exame ou conselho de um olho.
 
Ingestão:
   Não é perigoso. E 'possível administrar carvão ativado em água ou medicina parafina líquida.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

   Não há dados disponíveis.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

SECÇÃO 5. Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Aconselhado agentes extintores:
   Jato de água, CO2, espuma, pó químico seco, dependendo dos materiais envolvidos polegadas
 
Meios de extinção a evitar:
   jactos de água. Use apenas os jatos de água para resfriar as superfícies dos recipientes expostos ao fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

   Não há dados disponíveis.
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5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

   Use proteção para as vias aéreas.
   Capacete e fato protector completo.
   O spray de água pode ser usada para proteger as pessoas envolvidas em extinção
   Você também pode utilizar o auto, especialmente quando se trabalha em espaços confinados e mal ventilados e em
qualquer caso, se você usar extintores alogentati (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, naf, etc ..)
   Resfriar os recipientes expostos com água.

SECÇÃO 6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

6.1.1 Para aqueles que não estão directamente envolvidos:
Deixe a área em torno do derramamento ou lançamento. Não fume
Máscara, luvas e vestuário de protecção.
 
6.1.2 Para aqueles diretamente envolvidos:
Máscara, luvas e vestuário de protecção. 
Eliminar todas as chamas vivas e possíveis fontes de ignição. Não fumar.
Providenciar ventilação adequada.
Evacue a área de perigo e, eventualmente, consultar um especialista.
 

6.2. Precauções a nível ambiental

   Limitar as perdas com terra ou areia.
   Se o produto entrou em um curso de água, no sistema de drenagem e contaminou o solo ou vegetação, avisar as
autoridades.
   Descartar os resíduos, em conformidade com os regulamentos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

   6.3,1 Para contenção:
   Recuperar rapidamente o produto, usar máscara e roupas protetoras.
   Recuperar o produto para reutilização, se possível, ou para a eliminação. Necessário, ser absorvidos pelo material
inerte.
   Impedi-lo de entrar no sistema de esgoto.
 
   6.3.2 Para limpeza:
   Após a colheita área, lavar com água e materiais envolvidos.
 
   6.3.3 Outras informações:
   Nenhum em particular.

6.4. Remissão para outras secções

   Consulte os parágrafos 8 e 13 para mais informações

SECÇÃO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

   Evitar o contacto ea inalação dos vapores. Veja também o parágrafo 8 abaixo.
   Usar luvas de protecção/ /vestuário de protecção/pro- tecção ocular/protecção facial.
   No trabalho não comer ou beber.
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7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

   Conservar no recipiente original bem fechado. Não armazene em recipientes abertos ou sem rótulo.
   Manter as embalagens na posição vertical e seguro, sem a possibilidade de quedas ou colisões.
   Armazenar em local fresco, longe de qualquer fonte de calor e exposição `s à luz solar directa.

7.3. Utilizações finais específicas

O uso profissional:
Manuseie com cuidado.
Armazenar em local ventilado, longe de fontes de calor,
 
Uso de consumidor:
Manuseie com cuidado.
Armazenar em local ventilado, longe de fontes de calor,
Manter o recipiente bem fechado.
 
Usos industriais:
Manusear com cuidado extremo.
Armazenar em local ventilado, longe de fontes de calor,

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

   Relativas às substâncias:
2-(2-butoxietóxi)etanol:
CVE: TWA 10ppm 67.5 mg/m3 STEL 15 ppm 101,2 mg/m3
MAK DFG 10 ppm 67 mg/m3
 
Subtilisina:
ACGIH TLV: Teto: 0,00006 mg/m3 de teto (como enzima activa cristalina, listada em Subtilisins)
Bélgica: 0,00006 mg/m3 valor limite máximo (8 horas)
Dinamarca: Teto: 0,00006 mg/m3
Irlanda: TWA: 0,00006 mg/m3 STEL: 0,00006 mg/m3
Países Baixos: Teto: 0,00006 mg/m3
Noruega: 0,00006 mg/m3 de teto
Portugal: Teto: 0,00006 mg/m3
Espanha: VLA-CE: 0,00006 mg/m3
Suécia: 1 glycineunit/m3 LLV 3 glycineunit/m3 LLV
Suíça: STEL: 0,00006 mg/m3
Alemanha: = 1 glycineunit/m3 LLV = 3 glycineunit/m3 LLV
Reino Unido: 0,00004 mg/m3 TWA
 
dietanolamina:
TLV: 2 mg/m (bonito) (ACGIH 2002).
MAK: cancerogenicit classe: classe 3A; Soares, H (2002)
 

8.2. Controlo da exposição

 
 
Controles adequados de engenharia:
O uso profissional:
Sem controlos específicos planejados
 
Uso de consumidor:
Sem controlos específicos planejados
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Usos industriais:
Sem controlos específicos planejados
 
 
Medidas de protecção pessoal:
 
    a) Protecção dos olhos / face
   Ao manusear o produto puro usar óculos de segurança (gaiola óculos) (EN 166).
 
    b) Protecção da pele
 
      i) Protecção das mãos
   Ao manusear o produto puro uso de produtos químicos Luvas de protecção resistentes (374-1/EN374-2/EN374-3 PT)
 
      ii) Outros
   Ao manusear o produto puro desgaste da pele de protecção integral.
 
    c) Proteção Respiratória
   Não é necessário para uma utilização normal.
 
    d) Os riscos térmicos
   Não há sinal de perigo
 
Controlo da exposição ambiental:
   Relativas às substâncias:
Subtilisina:
A autoridade local deve ser informada se as perdas não podem ser
limitada
Águas residuais devem ser transportada para a estação de tratamento de águas residuais
 
dietanolamina:
Não deixe que este produto químico contamina o meio ambiente.
 
 

SECÇÃO 9. Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações básicas sobre propriedades físicas e químicas

 

Valor Método de determinaçãoPropriedades físicas e químicas

Aspecto líquido transparente amarelo pálido

Odor característica

Limiar olfactivo Não determinado

pH 8-9 

Ponto de fusão/ponto de congelação Não determinado

Ponto de ebulição inicial e intervalo de
ebulição

Não determinado

Ponto de inflamação > 100°C ASTM D92

Taxa de evaporação Não relevante

Inflamabilidade (sólido, gás) não inflamável

Limites superior/inferior de inflamabilidade
ou de explosividade

Não determinado

Pressão de vapor Não determinado

Densidade de vapor Não determinado
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Valor Método de determinaçãoPropriedades físicas e químicas

Densidade relativa 1,00

Solubilidade(s) solúvel em água

Solubilidade em água completamente solúvel

Coeficiente de partição n-octanol/água Não determinado

Temperatura de auto-ignição Não determinado

Temperatura de decomposição Não determinado

Viscosidade Não determinado

Propriedades explosivas não explosivo

Propriedades comburentes não-oxidantes

9.2 Outras informações

   Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 10. Estabilidade e reactividade

10.1. Reatividade

   Não há risco de reatividade

10.2. Estabilidade química

   Nenhuma reacção perigosa se   armazenado e manuseado de acordo com disposições.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

   Não há reações perigosas

10.4. Condições a evitar

   Nada a assinalar

10.5. Matérias a evitar

   Pode gerar gases inflamáveis em contacto com metais elementares, nitretos, sulfetos, inorgânicos, agentes
redutores fortes.
   Pode gerar gases tóxicos em contato com sulfetos inorgânicos, agentes redutores fortes.

10.6. Produtos de decomposição peritoso

   Não se decompõem quando utilizado para usos pretendidos.

SECÇÃO 11. Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

   ATE(mix) oral = ∞
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
   (a) toxicidade aguda: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
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   (b) corrosão / irritação cutânea: O produto, que entrem em contacto com a pele, causa inflamação significativa com
eritema, crostas, edema.
   Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1).: Irritante
   Natriumlaurylethersulfaat: Efeitos agudos: contato com os olhos irá causar irritação; os sintomas podem incluir:
vermelhidão, edema, dor e lágrimas.
Através do contato com a pele tem irritação com eritema, edema, ressecamento e rachaduras.
   dietanolamina: irritante
   (c) lesões oculares graves / irritação: O produto, que entrem em contacto com os olhos, causa irritação importante,
que pode durar por mais de 24 horas.
   Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1).: Irritante
   2-(2-butoxietóxi)etanol: Resultado de olhos-coelho: Olho leve irritação-12:0 estou
   dietanolamina: Severamente irritante
   (d) sensibilização respiratória ou cutânea: Subtilisina: Sistema respiratório: substância sensibilizante (experiência
humana)
   (e) mutagenicidade em células germinativas: 2-(2-butoxietóxi)etanol: Mutagenicidade bacteriana,: negativo + ativação
 
Aberração cromossômica,: negativo + ativação
 
Mutagenicidade-mamíferos,: negativo + ativação
   Subtilisina: Nenhuma indicação de efeitos mutagênicos (OECD TG 471, 473, 476)
   (f) carcinogenicidade: dietanolamina: IARC: Grupo 3-3: não classificável em relação a sua carcinogenicit para homem
   (g) toxicidade reprodutiva: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
   (h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) única exposição: Subtilisina: Alvo específico órgão tóxico
(exposição única)
Trato respiratório, irritante (ACGIH 2001)
   (i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) exposição repetida: Dodecylbenzenesulphonic acid, compound
with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1).: Coelho 90 dias dérmica NOAEL > 5 mg / kg bw (dose única testada)
   (j) risco de aspiração: com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
 
   Relativas às substâncias:
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1).: 
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =1653
DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =4199
 
Etoxilado de álcool graxo: 
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =3100
 
2-(2-butoxietóxi)etanol:
RISCO de inalação: Uma contaminação prejudicial de ar sar alcançado lentamente para evaporação desta substância
a 20 ° C; No entanto, por pulverização ou espalhamento, muito mais rapidamente. 
Efeitos da exposição a curto prazo: a substância é irritante para os olhos, os efeitos da exposição repetida ou a longo
prazo: o líquido desengordurante as características da pele. 
 
RISCOS/sintomas agudos pele seca. 
Vermelhidão dos olhos. Dor.
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =1720
DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =2700
CL50 por inalação (ratos) vapor/névoa de poeira/fumaça (mg/1/4h) ou gás (ppmV/4h) =374
 
Natriumlaurylethersulfaat:
LD50 (álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatados, sais de sódio; CAS no.: 68891-38-3)
Via de administração por inalação:
Teste espécie: rato
Valor: 4100 mg/kg
 
Especificação: LD50 (álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatados, sais de sódio; CAS no.: 68891-38-3)
Via dérmica ingestão:
Teste espécie: rato
Valor: > 2000 mg / kg
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LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =2000
DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =2000
CL50 por inalação (ratos) vapor/névoa de poeira/fumaça (mg/1/4h) ou gás (ppmV/4h) =4100
 
2,2',2''-nitrilotriethanol:
Toxicidade DL50/oral: rato: > 5000mg / kg
LC50/inalação: IRT (teste de risco de inalação): inalação da mistura vapor-ar altamente saturada não é um perigo
agudo (não 23348 dentro de 8 horas)
LD50/dérmica: coelhos: > 2000 mg / kg
Irritação primária da pele: não irritante
Coelho: não irritante
Sensibilização. Não sensibilizante ação
Experiências em seres humanos: aerossóis no formulário respirável: possível irritação das vias aéreas com agentes
nitrosanti (por exemplo, nitrito, óxidos de nitrogênio) pode formar, em particular, as condições de nitrosaminas.
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =5000
DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =2000
 
Subtilisina: 
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =1800
CL50 por inalação (ratos) vapor/névoa de poeira/fumaça (mg/1/4h) ou gás (ppmV/4h) =0,13
 
dietanolamina:
VIAS de exposição: a substância pode ser absorvida pelo corpo por inalação de seus vapores e ingestão. 
RISCO de inalação: Uma contaminação perigosa do ar não se alcançará o SAR apenas muito lentamente por
evaporação da substância a 20 C. 
Efeitos da exposição a curto prazo: a substância é corrosiva para os olhos. 
Efeitos da exposição repetida ou a longo prazo repetido ou contato prolongado pode causar sensibilização da pele. A
substância pode ter efeitos sobre os rins fígados perigos/sintomas agudos olhos Reddening. Dor. Queimaduras
profundas graves. 
Dor abdominal de ingestão. Sensação de queimação. 
 
N O T e não traga roupas de trabalho em casa.
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =710
DL50 Dérmica (rato ou coelho) (mg/kg de peso corporal) =1220
 
Steareth-21: 
LD50 Oral (rato) (mg/kg de peso corporal) =15000
 
 

SECÇÃO 12. Informação ecologica

12.1. Toxicidade

   Relativas às substâncias:
Dodecylbenzenesulphonic acid, compound with 2,2',2''nitrilotriethanol (1:1).: 
C(E)L50 (mg/l) = 2,6 
 
Etoxilado de álcool graxo:
Ittiotossicit:
LC50 (96 h) 1-10 mg/l, Brachydanio rerio
Invertebrados aquáticos:
EC50 (48h) 1-10 mg/l, Daphnia magna
Plantas aquáticas:
EC50 (72 h) 1-10 mg/l Scenedesmus subspicatus
Microorganismos/efeitos sobre lodo ativado:
CE10 > 1.000 mg / l, lodo ativado (DEV-L2)
Crônico tóxico para invertebrados aquáticos:
NOEC (21 d), 0,33 mg/l, Daphnia magna
C(E)L50 (mg/l) = 1 
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2-(2-butoxietóxi)etanol:
Tóxico para peixes Lc50-lepomismacrochirus-1.300 mg/l-96 h CL0-Leuciscus idus (desafio ou Golden)-> 1.000 mg/l-48
h tóxico para daphnia e outros invertebrados aquáticos: Ec50 Daphnia magna (pulga de água grande)-2850 mg/l - 48 h
para tóxicos algas Desmodesmus subspicatus CI50-(verde)-100 mg/l > -12h sou tóxico para as bactérias
Lc50-Acinetobacter-1.170 mg/l-4:0 pm
C(E)L50 (mg/l) = 1300 
 
 
Natriumlaurylethersulfaat:
LC50 (álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatados, sais de sódio; CAS no.: 68891-38-3)
Paramettro: peixe
Danio Rerio
Valor = 7,1 mg/l
Para... teste: 96 h
Especificação: EC50 (álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatados, sais de sódio; CAS no.: 68891-38-3)
Paramettro: Daphnia
Daphnia magna
Valor = 7,2 mg/l
Para... teste: 48 h
Especificação: EC50 (álcoois, C12-14, etoxilados, sulfatados, sais de sódio; CAS no.: 68891-38-3)
Paramettro: algas
Scenedesmus subspicatus
Valor = 27 mg/l
C(E)L50 (mg/l) = 7,1 
 
 
2,2',2''-nitrilotriethanol:
-Ecotossicit
Ittiotossicit: lepomismacrochirus/LC50 (96 h): 450-1000 mg/l
Invertebrados aquáticos: Daphnia magna/Ec50 (12:0 am): 1390 mg/l
Plantas aquáticas: Scenedesmus subspicatus/Ec50 (72 h): 216 mg/l
Microorganismos/efeitos sobre lodo ativado: com a colocação adequada de pequenas concentrações de purificação
biológica, plantas adaptadas, não são previsíveis
inconvenientes para a atividade de degradação de lodo ativado.
-Persistência e degradabilit
Considerações de eliminação: método de ensaio: OECD 301 E; 84/449/CEE, c 3
método de análise: redução de DOC. Grau de eliminação: 90% >. Avaliação: biodegradável
Outros efeitos adversos: halogenados de adsorção de compostos orgânicos (AOX): este produto não contém
halogênios orgânicos
C(E)L50 (mg/l) = 1390 
 
 
Subtilisina: 
C(E)L50 (mg/l) = 0,586 
 
dietanolamina:
A substância é nociva para os organismos aquáticos.
Tóxico aquático
Especificação: EC50 (2,2-IMINODIETANOLO; N º CAS: 111-42-2)
Paramettro: Daphnia
Daphnia magna
Valor = 55 mg/l
Para... teste: 48 h
 
Especificação: EC50 (2,2-IMINODIETANOLO; N º CAS: 111-42-2)
Paramettro: algas
Pseudokirchneriella subcapitata
Valor = 2,2 mg/l
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Para... teste: 96 h
 
Especificação: LC50 (2,2-IMINODIETANOLO; N º CAS: 111-42-2)
Paramettro: peixe
Pimephales são
Valor = 1460 mg/l
Para... teste: 96 h
C(E)L50 (mg/l) = 2,2 
 
 
Steareth-21:
LC50/83d > Oncohynchus mykiss-5,6 mg/l
C(E)L50 (mg/l) = 5,6 
 
 
 
   Use de acordo com boas práticas de trabalho para evitar a poluição no meio ambiente.
 

12.2. Persistência e degradabilidade

   Relativas às substâncias:
Etoxilado de álcool graxo:
Considerações de eliminação:
> = 90% da substância activa de bismuto (diretriz da OECD 303A)
60% > Formação de CO2 de valor teórico (28 d) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, c 4-C)
Facilmente biodegradável (de acordo com critérios de OECD).
 
2-(2-butoxietóxi)etanol:
A substância miscível em água e poderia lixiviar para as águas subterrâneas, perdido nas águas subterrâneas e ser
biologicamente degradado.
85% (28 d, biodegradabilidade: modificado MITI teste (s)) rapidamente biodegradável
 
Natriumlaurylethersulfaat:
Facilmente biodegradável
 
Subtilisina:
Rapidamente biodegradável (OECD TG 301B)
 

12.3. Potencial de bioacumulação

   Relativas às substâncias:
2-(2-butoxietóxi)etanol:
A substância não é esperada de bioacumulação.
 
Subtilisina:
Não bio-acumulação
 

12.4. Mobilidade no solo

   Relativas às substâncias:
2-(2-butoxietóxi)etanol:
O idrosolubilit elevado e baixo coeficiente de partição octanol/água indica que a adsorção de sólidos em suspensão e
sedimentos não são significativos
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12.5. Resultados da avaliação PBT e vPvB

Substância / mistura NÃO contém substâncias PBT / mPmB de acordo com o Regulamento (CE) n. º 1907/2006,
Anexo XIII
 
 

12.6. Outros efeitos adversos

   Nenhum efeito adverso encontrado

SECÇÃO 13. Considerações relativas a eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

   Não reutilizar embalagens vazias. Eliminados de acordo com os regulamentos. Qualquer produto residual devem ser
eliminados de acordo com a regulamentação aplicável abordando as empresas autorizadas.
   Recuperar se possível. Operar de acordo com as regulamentações nacionais ou locais.

SECÇÃO 14. Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU

   Não incluído no âmbito da regulamentação relativa ao transporte de mercadorias perigosas: por estrada (ADR); por
trilho (RID); por via aérea (ICAO / IATA); por via marítima (IMDG).

14.2. Nome de expedição ONU

   Nenhum.

14.3. Classes de Risco relacionados ao transporte

   Nenhum.

14.4. Grupo de embalagem

   Nenhum.

14.5. Riscos ambientais

   Nenhum.

14.6. Precauções especiais para usuários

   Não há dados disponíveis.

14.7. Transporte de granel em conformidade com o anexo II da MARPOL 73/78 e do Código IBC

   Ela não se destina a transportar a granel

SECÇÃO 15. Informações sobre regulamentação

15.1. Normas e legislação sobre saúde, segurança e especificações ambientais para a substância ou
mistura

   Relativas às substâncias:
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2-(2-butoxietóxi)etanol:
Restrições relativas ao produto ou a substâncias contidas no anexo XVII do Regulamento (CE) 1907/2006.
seção do produto 3.
Substâncias.
Ponto. 55 BUTIL DIGLICOL
 
 

15.2. CSA

   O fornecedor fez uma avaliação da segurança química

SECÇÃO 16. Outras informacoes

16.1. Outras informacoes

Descrição das declarações de perigo previstas no ponto 3
   H315 = Provoca irritação cutânea
   H319 = Provoca irritação ocular grave.
   H302 = Nocivo por ingestão.
   H318 = Provoca lesões oculares graves.
   H334 = Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
   H335 = Pode provocar irritação das vias respiratórias.
   H373 = Pode afectar os órgãos  após exposição prolongada ou repetida .
 
Classificação feita de acordo com os dados de todos os componentes da mistura
 
Principais referências normativas:
Directiva 1999/45/CE
Directiva 2001/60/CE
Regulamento 1272/2008/CE
Regulamento 2010/453/CE
 
* * As informações aqui contidas são baseadas em nosso conhecimento na data acima.
Relacionados exclusivamente com o produto e não constituem uma garantia de uma qualidade especial.
É dever do usuário para garantir que estas sejam adequadas e completas informações sobre o uso específico.
Esta folha de dados cancela e substitui qualquer edição anterior.


