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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Dilution Solution - GlutenTox ELISA
Шифра(е) производа ASY3198

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Одељак Класа опасности Категорија Класа опасности и
категорија опасности

Обавештење о
опасности

2.6 запаљива течност 2 Зап. теч. 2 H225

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну
средину

Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења опасност

- Пиктограми

GHS02

- Обавештење о опасности
H225 Лако запалйива течност и пара.
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- Обавешетења о мерама предострожности
P210 Држати далйе од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. -

Забранйено пушенйе.
P233 Чувати амбалажу чврсто затворену.
P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу

водом или истуширати се.
P370+P378 У случайу пожара: Користити песак, углйен-диоксид или прах за гашенйе.
P403+P235 Чувати у просторийи са добром вентилацийом. Држати на хладном.
P501 Одлаганйе садржайа/амбалаже у индустрийско постройенйе за термички третман отпада.

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

3 – < 5

Bovine Serum Albumin CAS бр.
9048-46-8

3 – < 5

D-Sorbitol CAS бр.
50-70-4

1 – < 3

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-
ваздух.  Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду.  Запаљиве супстанце и смеше се често
могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и
окна.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Избегавање извора паљења.  Чувати даље од извора паљења -
забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.
Користити само у добро проветреним просторијама.  Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у
подруме, канализационе одводе и канале.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.  Користити
опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво алат који
не варничи.

- Специфичне напомене/детаљи
Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни
простори као што су ровови, цеви и окна.  Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са
ваздухом формирати експлозивну смешу.  У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту.  Користити локалну и централну
вентилацију.  Чувати на хладном.  Заштитити од сунчеве светлости.

- Опасности од паљења
Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење.  Држати даље од извора топлоте, врућих површина,
варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да
не дође до стварања статичког електрицитета.  Заштитити од сунчеве светлости.

Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.

- Компатибилност паковања
Може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

Безбедносни лист
према GHS-RS

Dilution Solution - GlutenTox ELISA
Број верзије: 1.0 Датум израде: 23.06.2022

Србија: cp Страна: 5 / 14



Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед
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Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав
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9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,61 %

Садржај чврсте материје 1,394 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.  Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е).  Ризик од паљења.

У случају загревања:
Ризик од паљења

10.2 Хемијска стабилност
Видети у наставку: ''Услови које треба избегавати''.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења.
Забрањено пушење.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Користити опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво
алат који не варничи.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.
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Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.
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12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Третман отпада-релевантни подаци

Регенерација/прерада растварача.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци
Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
У питању је опасни отпад; може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).  Потпуно
испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин као и са
самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број
ADR/RID/ADN UN 1170

IMDG кôд UN 1170

ICAO-TI UN 1170

14.2 UN званични назив за транспорт
ADR/RID/ADN ЕТАНОЛ, РАСТВОР

IMDG кôд ETHANOL SOLUTION

ICAO-TI Ethanol solution

14.3 Класа опасности у транспорту
ADR/RID/ADN 3

IMDG кôд 3

ICAO-TI 3

14.4 Амбалажна група
ADR/RID/ADN II

IMDG кôд II

ICAO-TI II

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби
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14.6 Посебне предострожности за корисника
Потребно је придржавати се одредби о опасној роби (ADR) унутар просторија.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације
Ознака за класификацију F1

Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе 144, 601

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

Транспортна категорија 2

Кодови за ограничења за тунеле D/E

Број за означавање опасности 33

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације
Загађивач мора -

Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе 144

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

EmS F-E, S-D

Категорија слагања терета A

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације
Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе A3, A58, A180

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L
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ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL сви састојци су наведени

CN IECSC сви састојци су наведени

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI сви састојци су наведени

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC сви састојци су наведени

PH PICCS сви састојци су наведени

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI сви састојци су наведени

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ADR/RID/ADN Споразуми о међународном транспорту опасних супстанци друмским путевима/железницом/
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

EmS Emergency Schedule (план за хитне случајеве)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

ICAO-TI Техничке инструкције за безбедан превоз опасне робе ваздушним путем

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

IMDG кôд Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008
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Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2
и 3)

Ознака Текст

H225 Лако запалйива течност и пара.

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Gliadin Standard for GlutenTox ELISA Rapid G12
Шифра(е) производа ASY3199

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Одељак Класа опасности Категорија Класа опасности и
категорија опасности

Обавештење о
опасности

2.6 запаљива течност 2 Зап. теч. 2 H225

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну
средину

Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења опасност

- Пиктограми

GHS02

- Обавештење о опасности
H225 Лако запалйива течност и пара.
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- Обавешетења о мерама предострожности
P210 Држати далйе од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. -

Забранйено пушенйе.
P233 Чувати амбалажу чврсто затворену.
P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу

водом или истуширати се.
P370+P378 У случайу пожара: Користити песак, углйен-диоксид или прах за гашенйе.
P403+P235 Чувати у просторийи са добром вентилацийом. Држати на хладном.
P501 Одлаганйе садржайа/амбалаже у индустрийско постройенйе за термички третман отпада.

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

3 – < 5

Bovine Serum Albumin CAS бр.
9048-46-8

3 – < 5

D-Sorbitol CAS бр.
50-70-4

1 – < 3

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

PWG Gliadin CAS бр.
9007-90-3

0,0001 – < 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-
ваздух.  Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду.  Запаљиве супстанце и смеше се често
могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и
окна.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

Безбедносни лист
према GHS-RS

Gliadin Standard for GlutenTox ELISA Rapid G12
Број верзије: 1.0 Датум израде: 23.06.2022

Србија: cp Страна: 3 / 13



ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Избегавање извора паљења.  Чувати даље од извора паљења -
забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.
Користити само у добро проветреним просторијама.  Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у
подруме, канализационе одводе и канале.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.  Користити
опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво алат који
не варничи.

- Специфичне напомене/детаљи
Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни
простори као што су ровови, цеви и окна.  Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са
ваздухом формирати експлозивну смешу.  У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту.  Користити локалну и централну
вентилацију.  Чувати на хладном.  Заштитити од сунчеве светлости.

- Опасности од паљења
Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење.  Држати даље од извора топлоте, врућих површина,
варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да
не дође до стварања статичког електрицитета.  Заштитити од сунчеве светлости.

Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед
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Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав
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9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,7 %

Садржај чврсте материје 1,394 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.  Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е).  Ризик од паљења.

У случају загревања:
Ризик од паљења

10.2 Хемијска стабилност
Видети у наставку: ''Услови које треба избегавати''.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења.
Забрањено пушење.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Користити опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво
алат који не варничи.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.
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Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.
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12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Третман отпада-релевантни подаци

Регенерација/прерада растварача.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци
Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број није сврстано

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

ADN МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
ТЕЧНА, Н.Д.Н.

14.3 Класа опасности у транспорту
ADN 9

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR.  Не подлеже RID.
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Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

PH PICCS нису наведени сви састојци

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI нису наведени сви састојци

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).
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Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2
и 3)

Ознака Текст

H225 Лако запалйива течност и пара.

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Negative Control GlutenTox ELISA Rapid G12
Шифра(е) производа ASY3201

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Одељак Класа опасности Категорија Класа опасности и
категорија опасности

Обавештење о
опасности

2.6 запаљива течност 2 Зап. теч. 2 H225

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну
средину

Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења опасност

- Пиктограми

GHS02

- Обавештење о опасности
H225 Лако запалйива течност и пара.
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- Обавешетења о мерама предострожности
P210 Држати далйе од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. -

Забранйено пушенйе.
P233 Чувати амбалажу чврсто затворену.
P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу

водом или истуширати се.
P370+P378 У случайу пожара: Користити песак, углйен-диоксид или прах за гашенйе.
P403+P235 Чувати у просторийи са добром вентилацийом. Држати на хладном.
P501 Одлаганйе садржайа/амбалаже у индустрийско постройенйе за термички третман отпада.

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Water, distilled CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

3 – < 5

Bovine Serum Albumin CAS бр.
9048-46-8

3 – < 5

D-Sorbitol CAS бр.
50-70-4

1 – < 3

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-
ваздух.  Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду.  Запаљиве супстанце и смеше се често
могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и
окна.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Избегавање извора паљења.  Чувати даље од извора паљења -
забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.
Користити само у добро проветреним просторијама.  Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у
подруме, канализационе одводе и канале.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.  Користити
опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво алат који
не варничи.

- Специфичне напомене/детаљи
Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни
простори као што су ровови, цеви и окна.  Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са
ваздухом формирати експлозивну смешу.  У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту.  Користити локалну и централну
вентилацију.  Чувати на хладном.  Заштитити од сунчеве светлости.

- Опасности од паљења
Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење.  Држати даље од извора топлоте, врућих површина,
варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да
не дође до стварања статичког електрицитета.  Заштитити од сунчеве светлости.

Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед
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Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав
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9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,61 %

Садржај чврсте материје 1,394 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.  Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е).  Ризик од паљења.

У случају загревања:
Ризик од паљења

10.2 Хемијска стабилност
Видети у наставку: ''Услови које треба избегавати''.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења.
Забрањено пушење.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Користити опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво
алат који не варничи.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.
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Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

Безбедносни лист
према GHS-RS

Negative Control GlutenTox ELISA Rapid G12
Број верзије: 1.0 Датум израде: 23.06.2022

Србија: cp Страна: 9 / 13



12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Третман отпада-релевантни подаци

Регенерација/прерада растварача.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци
Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број није сврстано

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

ADN МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
ТЕЧНА, Н.Д.Н.

14.3 Класа опасности у транспорту
ADN 9

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR.  Не подлеже RID.
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Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL сви састојци су наведени

CN IECSC сви састојци су наведени

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI сви састојци су наведени

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC сви састојци су наведени

PH PICCS сви састојци су наведени

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI сви састојци су наведени

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.

Безбедносни лист
према GHS-RS
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).
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Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2
и 3)

Ознака Текст

H225 Лако запалйива течност и пара.

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.

Безбедносни лист
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Internal Control GlutenTox ELISA Rapid G12
Шифра(е) производа ASY3202

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Одељак Класа опасности Категорија Класа опасности и
категорија опасности

Обавештење о
опасности

2.6 запаљива течност 2 Зап. теч. 2 H225

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну
средину

Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења опасност

- Пиктограми

GHS02

- Обавештење о опасности
H225 Лако запалйива течност и пара.

Безбедносни лист
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- Обавешетења о мерама предострожности
P210 Држати далйе од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. -

Забранйено пушенйе.
P233 Чувати амбалажу чврсто затворену.
P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу

водом или истуширати се.
P370+P378 У случайу пожара: Користити песак, углйен-диоксид или прах за гашенйе.
P403+P235 Чувати у просторийи са добром вентилацийом. Држати на хладном.
P501 Одлаганйе садржайа/амбалаже у индустрийско постройенйе за термички третман отпада.

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Water, distilled CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

3 – < 5

Bovine Serum Albumin CAS бр.
9048-46-8

3 – < 5

D-Sorbitol CAS бр.
50-70-4

1 – < 3

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

PWG Gliadin CAS бр.
9007-90-3

< 0,0001

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-
ваздух.  Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду.  Запаљиве супстанце и смеше се често
могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и
окна.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Избегавање извора паљења.  Чувати даље од извора паљења -
забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.
Користити само у добро проветреним просторијама.  Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у
подруме, канализационе одводе и канале.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.  Користити
опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво алат који
не варничи.

- Специфичне напомене/детаљи
Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни
простори као што су ровови, цеви и окна.  Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са
ваздухом формирати експлозивну смешу.  У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту.  Користити локалну и централну
вентилацију.  Чувати на хладном.  Заштитити од сунчеве светлости.

- Опасности од паљења
Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење.  Држати даље од извора топлоте, врућих површина,
варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да
не дође до стварања статичког електрицитета.  Заштитити од сунчеве светлости.

Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед
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Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав
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9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,7 %

Садржај чврсте материје 1,394 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.  Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е).  Ризик од паљења.

У случају загревања:
Ризик од паљења

10.2 Хемијска стабилност
Видети у наставку: ''Услови које треба избегавати''.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења.
Забрањено пушење.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Користити опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво
алат који не варничи.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.
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Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.
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12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Третман отпада-релевантни подаци

Регенерација/прерада растварача.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци
Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број није сврстано

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

ADN МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
ТЕЧНА, Н.Д.Н.

14.3 Класа опасности у транспорту
ADN 9

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR.  Не подлеже RID.
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Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

PH PICCS нису наведени сви састојци

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI нису наведени сви састојци

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).
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Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2
и 3)

Ознака Текст

H225 Лако запалйива течност и пара.

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.

Безбедносни лист
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име GlutenTox A1-HRP Antibody for GlutenTox ELISA

Rapid G12
Шифра(е) производа ASY3163

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења није потребно

- Пиктограми није потребно

- Додатне информације о опасности
EUH208 Cадржи . Може да изазове алергијску реакцију.
EUH210 Безбедносни лист доступан на захтев.

2.3 Остале опасности
Нема додатних информација.

Безбедносни лист
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ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Secondary HRP A1
monoclonal antibody

GlutenTox

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

Безбедносни лист
према GHS-RS

GlutenTox A1-HRP Antibody for GlutenTox ELISA Rapid G12
Број верзије: 1.0 Датум израде: 23.06.2022

Србија: cp Страна: 2 / 11



ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
Опасни производи сагоревања

Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.
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ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Користити само у добро проветреним просторијама.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан
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Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања није одређено

Тачка паљења није одређено

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Напон паре није одређено

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења није одређено

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,9 %

Садржај чврсте материје 0 %

Безбедносни лист
према GHS-RS

GlutenTox A1-HRP Antibody for GlutenTox ELISA Rapid G12
Број верзије: 1.0 Датум израде: 23.06.2022

Србија: cp Страна: 6 / 11



ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност
Не класификује се као акутно токсично.

Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Cадржи . Може да изазове алергијску реакцију.
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Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.
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Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број не подлеже правилима о транспорту

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

14.3 Класа опасности у транспорту никакав

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR RID и ADN.

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци
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Држава Листа Статус

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

PH PICCS нису наведени сви састојци

TW TCSI нису наведени сви састојци

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.

ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)
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Скр. Описи скраћеница које се користе

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Positive Control GlutenTox ELISA Rapid G12
Шифра(е) производа ASY3200

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Одељак Класа опасности Категорија Класа опасности и
категорија опасности

Обавештење о
опасности

2.6 запаљива течност 2 Зап. теч. 2 H225

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

Најважнији штетни физички и хемијски ефекти и штетни ефекти на здравље људи и животну
средину

Производ је горив и могу га запалити потенцијали извори паљења.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

- Реч упозорења опасност

- Пиктограми

GHS02

- Обавештење о опасности
H225 Лако запалйива течност и пара.
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- Обавешетења о мерама предострожности
P210 Држати далйе од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. -

Забранйено пушенйе.
P233 Чувати амбалажу чврсто затворену.
P303+P361+P353 АКО ДОСПЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одећу. Испрати кожу

водом или истуширати се.
P370+P378 У случайу пожара: Користити песак, углйен-диоксид или прах за гашенйе.
P403+P235 Чувати у просторийи са добром вентилацийом. Држати на хладном.
P501 Одлаганйе садржайа/амбалаже у индустрийско постройенйе за термички третман отпада.

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

3 – < 5

Bovine Serum Albumin CAS бр.
9048-46-8

3 – < 5

D-Sorbitol CAS бр.
50-70-4

1 – < 3

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

0,1 – < 1

CMIT/MIT Mixture CAS бр.
55965-84-9

Индексни бр.
613-167-00-5

0,0001 – < 0,1

PWG Gliadin CAS бр.
9007-90-3

0,0001 – < 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
У случају недовољне проветрености и/или при коришћењу, може настати експлозивна или запаљива смеша пара-
ваздух.  Паре растварача су теже од ваздуха и могу се проширити по поду.  Запаљиве супстанце и смеше се често
могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни простори као што су ровови, цеви и
окна.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Избегавање извора паљења.  Чувати даље од извора паљења -
забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.
Користити само у добро проветреним просторијама.  Због опасности од експлозије, спречити пуштање паре у
подруме, канализационе одводе и канале.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.  Користити
опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво алат који
не варничи.

- Специфичне напомене/детаљи
Запаљиве супстанце и смеше се често могу наћи на местима где нема вентилације, нпр. непроветрени подземни
простори као што су ровови, цеви и окна.  Паре су теже од ваздуха, могу се проширити по поду и у контакту са
ваздухом формирати експлозивну смешу.  У контакту са ваздухом паре могу створити експлозивну смешу.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Чувати у добро затвореним контејнерима на добро проветреном месту.  Користити локалну и централну
вентилацију.  Чувати на хладном.  Заштитити од сунчеве светлости.

- Опасности од паљења
Чувати даље од извора паљења - забрањено пушење.  Држати даље од извора топлоте, врућих површина,
варница, отвореног пламена и других извора паљења. Забрањено пушење.  Предузети мере предострожности да
не дође до стварања статичког електрицитета.  Заштитити од сунчеве светлости.

Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема за претакање.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,02 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 DNEL 0,04 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 3,39 µg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,23 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,027 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 PNEC 0,01 mg/kg копнени
организми

земљиште краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед
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Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав
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9.2 Остали подаци

Садржај растварача 98,7 %

Садржај чврсте материје 1,394 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.  Смеша садржи реактивну(е) супстанцу(е).  Ризик од паљења.

У случају загревања:
Ризик од паљења

10.2 Хемијска стабилност
Видети у наставку: ''Услови које треба избегавати''.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења.
Забрањено пушење.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Користити опрему која не може да изазове експлозију-електроопрема/вентилација/расвета.  Користити искључиво
алат који не варничи.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког електрицитета.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.
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Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 перорално 457 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 дермално 660 mg/kg

CMIT/MIT Mixture 55965-84-9 удисање: прашина/магла 2,36 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Не класификује се као опасно по водену животну средину.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.
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12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Третман отпада-релевантни подаци

Регенерација/прерада растварача.

Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци
Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број није сврстано

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

ADN МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
ТЕЧНА, Н.Д.Н.

14.3 Класа опасности у транспорту
ADN 9

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR.  Не подлеже RID.
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Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

PH PICCS нису наведени сви састојци

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI нису наведени сви састојци

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).
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Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Списак релевантних ознака (ознака и припадајући текст као што је наведено у одељцима 2
и 3)

Ознака Текст

H225 Лако запалйива течност и пара.

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Substrate Solution - GlutenTox ELISA
Шифра(е) производа ASY3047

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

није потребно

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
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Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

TMB CAS бр.
54827-17-7

≥ 90

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, Пена отпорна на алкохол, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.  Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети
поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Користити само у добро проветреним просторијама.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.
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ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри
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pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања није одређено

Тачка паљења није одређено

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Напон паре није одређено

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и)

- Растворљивост у води може се мешати у било којој размери

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења није одређено

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 0 %

Садржај чврсте материје 0 %
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ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

10.5 Некомпатибилни материјали
Нема додатних информација.

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност
Не класификује се као акутно токсично.

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.
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Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Подаци нису доступни.

Биоразградња
Релевантне супстанце у смеши су лако биоразградљиве.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Информације о овом својству нису расположиве.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.
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ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број не подлеже правилима о транспорту

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

14.3 Класа опасности у транспорту никакав

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR RID и ADN.

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.

ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))
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Скр. Описи скраћеница које се користе

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име STOP Solution - GlutenTox ELISA
Алтернативни назив(и) AlerTox Stop Solution

Шифра(е) производа ASY3046

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

није потребно

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
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Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

≥ 90

Sulfuric acid CAS бр.
7664-93-9

EC br.
231-639-5

Индексни бр.
016-020-00-8

3 – < 5

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз
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5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
Опасни производи сагоревања

Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.  Уколико супстанца доспе у водене токове или канализацију, обавестити надлежне
службе.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Користити само у добро проветреним просторијама.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.
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7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Компатибилност паковања
Може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле

Граничне вредности изложености на радном месту

Држав
а

Назив супстанце CAS бр. Идент
ифика

тор

ГВИ
[ppm]

ГВИ [mg/
m³]

КГВИ
[ppm]

КГВИ
[mg/m³]

ГВ [ppm] ГВ [mg/
m³]

Напом
ена

Извор

RS sulfuric acid 7664-93-9 GVI 0,05 vap Sl.
glasnik

RS

Напомена
vap као паре
ГВ највећа вредност је гранична вредност изнад које се излагање не сме десити
ГВИ временска гранична вредност изложености на радном месту (гранична вредност дуготрајног излагања): изменеро или

израчунато у односу на референтни период од 8 сати пондерисаног просека (осим уколико није наведено другачије)
КГВИ краткотрајна гранична вредност изложености: гранична вредност изнад које се изложеност не сме десити и која се

односи на 15-о минутни период (осим уколико није наведено другачије)

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Sulfuric acid 7664-93-9 DNEL 0,05 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично - локални
ефекти

Sulfuric acid 7664-93-9 DNEL 0,1 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) акутно - локални
ефекти

Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

Sulfuric acid 7664-93-9 PNEC 0,003 mg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

Sulfuric acid 7664-93-9 PNEC 0 mg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)

Sulfuric acid 7664-93-9 PNEC 8,8 mg/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

Sulfuric acid 7664-93-9 PNEC 0,002 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

Sulfuric acid 7664-93-9 PNEC 0,002 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан
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Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања није одређено

Тачка паљења није одређено

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Напон паре није одређено

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења није одређено

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 100 %

Садржај чврсте материје 0 %
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ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност
Не класификује се као акутно токсично.

Процењена акутна токсичност (АТЕ) састојака смеше

Назив супстанце CAS бр. Пут излагања ATE

Sulfuric acid 7664-93-9 удисање: прашина/магла 0,85 mg/l/4h

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Безбедносни лист
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Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Подаци нису доступни.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
У питању је опасни отпад; може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).  Потпуно
испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин као и са
самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.
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ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број
ADR/RID/ADN UN 2796

IMDG кôд UN 2796

ICAO-TI UN 2796

14.2 UN званични назив за транспорт
ADR/RID/ADN СУМПОРНА КИСЕЛИНА

IMDG кôд SULPHURIC ACID

ICAO-TI Sulphuric acid

14.3 Класа опасности у транспорту
ADR/RID/ADN 8

IMDG кôд 8

ICAO-TI 8

14.4 Амбалажна група
ADR/RID/ADN II

IMDG кôд II

ICAO-TI II

14.5 Опасности по животну средину опасност по водену животну средину

Материја опасна по животну средину (водена
животна средина)

Sulfuric acid

14.6 Посебне предострожности за корисника
Потребно је придржавати се одредби о опасној роби (ADR) унутар просторија.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације
Ознака за класификацију C1

Листица(е) опасности 8, риба и стабло

 

Опасности по животну средину да (опасност по водену животну средину)

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

Транспортна категорија 2
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Кодови за ограничења за тунеле E

Број за означавање опасности 80

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације
Загађивач мора да (опасност по водену животну средину)

Листица(е) опасности 8, риба и стабло

 

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

EmS F-A, S-B

Категорија слагања терета B

Група сегрегације 1 - Киселине

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације
Опасности по животну средину да (опасност по водену животну средину)

Листица(е) опасности 8

Изузете количине E2

Ограничене количине 0,5 L

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC сви састојци су наведени

CA DSL сви састојци су наведени

CN IECSC сви састојци су наведени

EU ECSI сви састојци су наведени

EU REACH Reg. сви састојци су наведени

JP CSCL-ENCS сви састојци су наведени

KR KECI сви састојци су наведени

MX INSQ сви састојци су наведени

NZ NZIoC сви састојци су наведени
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Држава Листа Статус

PH PICCS сви састојци су наведени

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI сви састојци су наведени

US TSCA сви састојци су наведени

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.

ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ADR/RID/ADN Споразуми о међународном транспорту опасних супстанци друмским путевима/железницом/
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN)

ATE Процењена акутна токсичност (АТЕ)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

EmS Emergency Schedule (план за хитне случајеве)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз
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Скр. Описи скраћеница које се користе

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

ICAO-TI Техничке инструкције за безбедан превоз опасне робе ваздушним путем

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

IMDG кôд Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

ppm Parts per million (делова по милиону)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

Sl. glasnik RS Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

ГВ Највећа вредност

ГВИ Временска гранична вредност изложености на радном месту

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

КГВИ Краткотрајна гранична вредност изложености

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име Wash Solution - GlutenTox ELISA
Алтернативни назив(и) AlerTox Wash Solution

Шифра(е) производа ASY3049

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

није потребно

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше

Безбедносни лист
према GHS-RS

Wash Solution - GlutenTox ELISA
Број верзије: 1.0 Датум израде: 20.06.2022

Србија: cp Страна: 1 / 11



Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Sodium Chloride CAS бр.
7647-14-5

10 – < 25

Tris HCl CAS бр.
1185-53-1

EC br.
214-684-5

3 – < 5

Tween 20 CAS бр.
9005-64-5

EC br.
500-018-3

0,1 – < 1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Одстранити честице са коже.  Испрати кожу водом/истуширати се.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав
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ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Вода, Пена, ABC  прах

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
Наталожена запаљива прашина има знатан експлозивни потенцијал.

Опасни производи сагоревања
Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви, Подићи механичким путем

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Подићи механичким путем.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.
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ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког
електрицитета.  Користити само у добро проветреним просторијама.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема
за претакање.

- Специфичне напомене/детаљи
Наслаге прашине се могу накупити на свим површинама за одлагање у техничкој соби.  Производ у достављеном
облику нема способност експлозије прашине; међутим накупљање фине прашине доводи до опасности од
експлозије прашине.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Уклањање наслага прашине.

- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 152,8 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

Tris HCl 1185-53-1 DNEL 216,6 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

Tween 20 9005-64-5 PNEC 0,2 mg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

Tween 20 9005-64-5 PNEC 0,02 mg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)

Tween 20 9005-64-5 PNEC 1,141 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

Tween 20 9005-64-5 PNEC 1.000 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
Одговарајући филтери за честице (ЕN 143).

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање чврсто

Боја није одређено

Мирис карактеристичан
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Други сигурносни параметри

pH (вредност) није применљиво

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања ≥225 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења није применљиво

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) овај материјал је горив, али се неће лако
запалити

Границе експлозивности за облак прашине није одређено

Напон паре 0 Pa на 20 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења није одређено

Вискозитет нису битни (чврста супстанца или смеша)

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 0,5 %

Садржај чврсте материје 21,47 %
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ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Производ у достављеном облику нема способност експлозије прашине; међутим накупљање фине прашине
доводи до опасности од експлозије прашине.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност
Не класификује се као акутно токсично.

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.
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Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Подаци нису доступни.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.
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ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број не подлеже правилима о транспорту

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

14.3 Класа опасности у транспорту никакав

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR RID и ADN.

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

Безбедносни лист
према GHS-RS
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Држава Листа Статус

PH PICCS нису наведени сви састојци

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI нису наведени сви састојци

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.

ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

Безбедносни лист
према GHS-RS
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Скр. Описи скраћеница које се користе

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.

Безбедносни лист
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име UGES Extraction Solution
Алтернативни назив(и) UGES Extraction Solution GlutenTox ELISA, UGES

Extraction Solution GlutenTox Pro, UGES Extraction
Solution GlutenTox Home, UGES Extraction
Solution GlutenTox Sticks Plus, UGES Extraction
Solution GlutenTox Sticks Plus for Reader

Шифра(е) производа ASY3028, ASY3036, ASY3040, ASY3191, ASY3192

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

није потребно

2.3 Остале опасности
није од значаја

Безбедносни лист
према GHS-RS
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ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (смеша)

3.2 Смеше
Опис смеше

Назив супстанце Идентификатор Мас% Класификација према GHS Пиктограми

Pyrogen Free Water CAS бр.
7732-18-5

75 – < 90

Ethyl alcohol CAS бр.
64-17-5

EC br.
200-578-6

Индексни бр.
603-002-00-5

10 – < 25

L-Arginine
monohydrochloride

CAS бр.
1119-34-2

EC br.
214-275-1

5 – < 10

Domiphen bromide CAS бр.
538-71-6

< 0,1

TCEP CAS бр.
51805-45-9

< 0,1

За пуни текст скраћеница: погледати ПОГЛАВЉЕ 16.

ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Опрати са пуно сапуна и воде.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

Безбедносни лист
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4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Распршени млаз воде, BC прах, Угљен диоксид (CO2)

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
Опасни производи сагоревања

Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.

ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Обрисати апсорбујућим материјалом (нпр. крпом, вуном).  Сакупити просути садржај: пиљевина, kieselgur
(диатомејска земља), песак, универзално средство за везивање

Одговарајуће технике санације
Употреба материјала за адсорпцију.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

Безбедносни лист
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6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Користити само у добро проветреним просторијама.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Контролисање ефеката

Заштитити од спољних утицаја, као што су
мраз

- Компатибилност паковања
Може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

Релевантни DNEL састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Циљ заштите, пут
излагања

Користи се у Време излагања

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 DNEL 668,2 mg/m³ човек,
инхалационо

радник (индустрија) хронично -
системски ефекти

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 DNEL 947,5 mg/kg
телесне
тежине/
дневно

човек, дермално радник (индустрија) хронично -
системски ефекти
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Релевантни PNEC састојци смеше

Назив супстанце CAS бр. Крајња
тачка

Граничне
вредности

Организам Област животне
средине

Време излагања

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 PNEC 2,2 mg/l водени организми слатка вода краткотрајно
(једнократно)

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 PNEC 0,22 mg/l водени организми морска вода краткотрајно
(једнократно)

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 PNEC 12 g/l водени организми постројење за
третман отпадних

вода (STP)

краткотрајно
(једнократно)

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 PNEC 4,437 mg/kg водени организми слатководни
седимент

краткотрајно
(једнократно)

L-Arginine
monohydrochloride

1119-34-2 PNEC 0,444 mg/kg водени организми морски седимент краткотрајно
(једнократно)

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.  Прикладне су рукавице за заштиту од хемикалија испитане према ЕN 374.  Пре
употребе проверити притегнутост/непропусност.  Уколико се планира поновно ношење рукавица, пре скидањa их
треба очистити и добро проветрити.  При посебним наменама, препоручује се да се провери са снабдевачем
рукавица отпорност на хемикалије поменутих заштитних рукавица.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
У случају неадекватне вентилације носити опрему за заштиту респираторних органа.

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.
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ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање течно

Боја није одређено

Честица нису битни (течно)

Мирис карактеристичан

Други сигурносни параметри

pH (вредност) није одређено

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања 64,7 °C на 1.013 hPa

Тачка паљења 9,7 °C на 1.013 hPa

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) нису битни, (течност)

Границе експлозивности

- Доња граница експлозивности (ДГЕ) 2,5 vol%

- Горња граница експлозивности (ГГЕ) 13,5 vol%

Напон паре 169,3 hPa на 25 °C

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна
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Температура самопаљења 455 °C (температура самозапаљења (за течности и гасове))  

Вискозитет није одређено

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 91,47 %

Садржај чврсте материје 8,531 %

ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

10.5 Некомпатибилни материјали
Оксидујућа средства

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Подаци о извршеним испитивањима нису доступни за читаву смешу.

Поступак класификације
Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше (адитивна формула).

Класификација према GHS
Ова смеша не испуњава критеријуме за класификацију.

Акутна токсичност
Не класификује се као акутно токсично.
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Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).

Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Подаци нису доступни.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Ниједан од састојака није наведен.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.
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ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
У питању је опасни отпад; може се користити само амбалажа која је дозвољена (нпр у складу са ADR).  Потпуно
испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин као и са
самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.

ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број
ADR/RID/ADN UN 1170

IMDG кôд UN 1170

ICAO-TI UN 1170

14.2 UN званични назив за транспорт
ADR/RID/ADN ЕТАНОЛ

IMDG кôд ETHANOL

ICAO-TI Ethanol

14.3 Класа опасности у транспорту
ADR/RID/ADN 3

IMDG кôд 3

ICAO-TI 3

14.4 Амбалажна група
ADR/RID/ADN II

IMDG кôд II

ICAO-TI II

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Потребно је придржавати се одредби о опасној роби (ADR) унутар просторија.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.
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Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације
Ознака за класификацију F1

Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе 144, 601

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

Транспортна категорија 2

Кодови за ограничења за тунеле D/E

Број за означавање опасности 33

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације
Загађивач мора -

Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе 144

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L

EmS F-E, S-D

Категорија слагања терета A

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације
Листица(е) опасности 3

Посебне одредбе A3, A58, A180

Изузете количине E2

Ограничене количине 1 L
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ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

Националне листе

Држава Листа Статус

AU AIIC нису наведени сви састојци

CA DSL нису наведени сви састојци

CN IECSC нису наведени сви састојци

EU ECSI нису наведени сви састојци

EU REACH Reg. нису наведени сви састојци

JP CSCL-ENCS нису наведени сви састојци

JP ISHA-ENCS нису наведени сви састојци

KR KECI нису наведени сви састојци

MX INSQ нису наведени сви састојци

NZ NZIoC нису наведени сви састојци

PH PICCS нису наведени сви састојци

TR CICR нису наведени сви састојци

TW TCSI сви састојци су наведени

US TSCA нису наведени сви састојци

Легенда
AIIC Australian Inventory of Industrial Chemicals
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EC листа супстанци (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg. REACH регистроване супстанце
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Процена безбедности хемикалије
Процена безбедности хемикалије за супстанце у смеши није извршена.
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ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

ADR/RID/ADN Споразуми о међународном транспорту опасних супстанци друмским путевима/железницом/
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN)

CAS Chemical Abstracts Service (Хемијски апстракати)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

DNEL Derived No-Effect Level (Изведени ниво без ефекта)

EC br. EC попис који сачињавају (EINECS, ELINCS и NLP листа) је извор седмоцифреног  EC броја,
идентификацијске ознаке супстанци комерцијално доступних унутар ЕU (Европске Уније)

EINECS European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances (Европски попис постојећих
комерцијалних хемијских супстанци)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Европски списак пријављених хемијских супстанци)

EmS Emergency Schedule (план за хитне случајеве)

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

ICAO-TI Техничке инструкције за безбедан превоз опасне робе ваздушним путем

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

IMDG кôд Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

NLP No-Longer Polymer (супстанце које више нису полимери)

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

PNEC Predicted No-Effect Concentration (предвиђена концентрација без ефекта)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

индексни бр. Индексни број је идентификацијска ознака додељена супстанци у Делу 3 Прилога VI Уредбе (ЕC) бр.
1272/2008
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Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Поступак класификације
Физичка и хемијска својства: Класификација на основу испитаних смеша.
Опасности по здравље, Опасности по животну средину: Метод за класификацију смеша на основу састојака смеше
(адитивна формула).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.
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ПОГЛАВЉЕ 1: Идентификација хемикалије и подаци о лицу које ставља хемикалију у промет

1.1 Идентификација хемикалије
Трговачко име ELISA Microplate
Шифра(е) производа ASY3167

1.2 Идентификовани начини коришћења супстанце или смеше и начини коришћења који се не
препоручују
Идентификовани начини коришћења Лабораторијска и аналитичка примена

1.3 Подаци о снабдевачу
Hygiena International
8 Woodshots Meadow
Herts Croxley Park
Уједињено Краљевство
 
Телефон: +44 (0) 1923 818821
Телефакс: +44 (0)1923 818825
адреса електронске поште: customerserviceuk@hygiena.com
Интернет страница: www.Hygiena.com

1.4 Број телефона за хитне случајеве
Службе које пружају информације у хитним
случајевима

+44 (0) 1923 818821
Овај број је доступан само током следећег
радног времена: пон-пет 09:00 до 17:00 сати

ПОГЛАВЉЕ 2: Идентификација опасности

2.1 Класификација хемикалије
Класификација према GHS

Овај производ не испуњава критеријуме за класификацију.

2.2 Елементи обележавања
Обележавање

није потребно

2.3 Остале опасности
није од значаја

ПОГЛАВЉЕ 3: Састав/подаци о састојцима

3.1 Супстанце
Није релевантно (производ)
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ПОГЛАВЉЕ 4: Мере прве помоћи

4.1 Опис мера прве помоћи
Опште напомене

Повређену особу не остављати без надзора.  Жртву удаљити из зоне опасности.  Повређену особу утoплити,
умирити и покрити.  Одмах скинути сву контаминирану одећу.  У случају недоумице или када симптоми не пролазе,
потражити савет лекара.  У случају губитка свести особу ставити у кома положај. Никад не давати ништа на уста.

Након удисања
Уколико је дисање неправилно или дође до престанка дисања, одмах потражити медицинску помоћ и почети са
пружањем прве помоћи.  Обезбедити свежи ваздух.

Након контакта са кожом
Одстранити честице са коже.  Испрати кожу водом/истуширати се.

Након контакта са очима
Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.  Обилно
испирати чистом, текућом водом најмање 10 минута држећи очне капке отвореним.

Након гутања
Испрати уста водом (само уколико је особа свесна).  НЕ изазивати повраћање.

4.2 Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени
Симптоми и ефекти нису познати до сад.

4.3 Хитна медицинска помоћ и посебан третман
никакав

ПОГЛАВЉЕ 5: Мере за гашење пожара

5.1 Средства за гашење пожара
Одговарајућа средства за гашење пожара

Вода, Пена, ABC  прах

Неодговарајућа средства за гашење пожара
Водени млаз

5.2 Посебне опасности које могу настати од супстанце или смеше
Опасни производи сагоревања

Угљен моноксид (CO), Угљен диоксид (CO2)

5.3 Савет за ватрогасце
У случају пожара и/или експлозије не удисати дим.  Мере за гашење пожара ускладити са условима околине.  Не
дозволити да вода којом је гашен пожар доспе у канализацију или водене токове.  Контаминирану воду којом је
гашен пожар сакупљати одвојено.  Гасити пожар уз нормалне мере предострожности са разумне удаљености.
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ПОГЛАВЉЕ 6: Мере у случају удеса

6.1 Личне предострожности, заштитна опрема и поступци у случају удеса
Лица која нису обучена за случај удеса

Особе склонити на сигурно.

Лица која учествују у одговору на удес
Носити апарат за дисање ако дође до излагања пари/прашини/аеросолима/гасовима.

6.2 Предострожности које се односе на животну средину
Држати даље од одводних цеви, површинских и подземних вода.  Спречити отицање контаминиране воде за
испирање те је одложити.

6.3 Мере које треба предузети и материјал за спречавање ширења и санацију
Упутство о мерама које треба предузети да се ограничи изливање хемикалије

Прекривање одводних цеви, Подићи механичким путем

Упутство о мерама које треба предузети за санацију изливања хемикалије
Подићи механичким путем.

Остале информације које се односе на изливање и ослобађање
Одложити у одговарајуће контејнере.  Проветрити захваћено подручје.

6.4 Упућивање на друга поглавља
Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.  Лична заштитна опрема: видети поглавље 8.
Некомпатибилни материјали: видети поглавље 10.  Одлагање: видети поглавље 13.

ПОГЛАВЉЕ 7: Руковање и складиштење

7.1 Предострожности за безбедно руковање
Препоруке

- Мере за превенцију избијања пожара и превенцију стварања аеросола и прашине
Користити локалну и централну вентилацију.  Предузети мере предострожности да не дође до стварања статичког
електрицитета.  Користити само у добро проветреним просторијама.  Уземљени/причвршћени контејнер и опрема
за претакање.

- Специфичне напомене/детаљи
Наслаге прашине се могу накупити на свим површинама за одлагање у техничкој соби.  Производ у достављеном
облику нема способност експлозије прашине; међутим накупљање фине прашине доводи до опасности од
експлозије прашине.

Савети о општој хигијени на радном месту
Опрати руке након коришћења.  Не јести, не пити и не пушити у радном простору.  Уклонити контаминирану одећу
и заштитну опрему пре улажења у простор за исхрану.  Храну или пиће никад не држати у близини хемикалија.
Хемикалије никада не стављати у контејнере које се иначе користе за храну или пиће.  Чувати одвојено од хране,
пића и хране за животиње.

7.2 Услови за безбедно складиштење укључујући некомпатибилности
Управљање ризицима у вези са наведеним опасностима

- Експлозивне атмосфере
Уклањање наслага прашине.
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- Услови везани за вентилацију
Користити локалну и централну вентилацију.

7.3 Посебна намена(е)
За општи преглед погледати поглавље 16.

ПОГЛАВЉЕ 8: Контрола изложености/лична заштита

8.1 Параметри контроле
Та информација није доступна.

8.2 Контрола изложености
Одговарајућа техничка контрола

Општa вентилација.

Мере личне заштите (лична заштитна опрема)

Заштита очију/лица
Носити заштитна средства за очи/лице.

Заштита коже

- Заштита руку
Носити заштитне рукавице.

- Додатне мере заштите
Узети периоде опоравка за регенерацију коже.  Препоручује се примена превентивних мера заштите коже
(заштитне креме/масти).  Опрати руке детаљно након руковања.

Заштита дисајних органа
Одговарајући филтери за честице (ЕN 143).

Контрола изложености животне средине
Користити одговарајуће контејнере да се избегне загађење животне средине.  Држати даље од одводних цеви,
површинских и подземних вода.

ПОГЛАВЉЕ 9: Физичка и хемијска својства

9.1 Подаци о основним физичким и хемијским својствима
Изглед

Физичко стање чврсто

Боја није одређено

Мирис карактеристичан
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Други сигурносни параметри

pH (вредност) није применљиво

Тачка топљења/тачка мржњења није одређено

Почетна тачка кључања и опсег кључања није одређено

Тачка паљења није применљиво

Брзина испаравања Није одређено

Запаљивост (чврстo, гас) негориво

Границе експлозивности за облак прашине није одређено

Напон паре није одређено

Густина није одређено

Густина паре та информација није доступна

Релативна густина Информације о овом својству нису
расположиве

Растворљивост(и) није одређено

Коефицијент расподеле

- октанол/вода (log KOW) та информација није доступна

Температура самопаљења није одређено

Вискозитет нису битни (чврста супстанца или смеша)

Експлозивна својства никакав

Оксидујућа својства никакав

9.2 Остали подаци

Садржај растварача 0 %

Садржај чврсте материје 0 %
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ПОГЛАВЉЕ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност
Везано за некомпатибилност: погледати у наставку ''Услови које треба избегавати'' и ''Некомпатибилни
материјали''.

10.2 Хемијска стабилност
Материјал је стабилан при амбијенталним и предвиђеним условима (температура и притисак) складиштења и
руковања.

10.3 Могућност опасних реакција
Нису познате опасне реакције.

10.4 Услови које треба избегавати
Нема познатих специфичних услова за које се зна да их треба избегавати.

Упутства за спречавање пожара или експлозије
Производ у достављеном облику нема способност експлозије прашине; међутим накупљање фине прашине
доводи до опасности од експлозије прашине.

10.5 Некомпатибилни материјали
Нема додатних информација.

10.6 Опасни производи разградње
Опасни производи разградње хемикалије који настају као резултат коришћења, складиштења , изливања или
загревања хемикалије нису познати.  Опасни производи сагоревања: погледати поглавље 5.

ПОГЛАВЉЕ 11: Токсиколошки подаци

11.1 Подаци о токсичким ефектима
Класификација према GHS
Акутна токсичност

Не класификује се као акутно токсично.

Корозивно оштећење коже/иритација коже
Не класификује се као корозивно/иритативно за кожу.

Тешко оштећење ока/иритација ока
Не класификује се као супстанца или смеша која изазива тешка оштећења ока или је иритативна за око.

Сензибилизација респираторних органа или сензибилизација коже
Не класификује се као сензибилизатор респираторних органа или коже.

Мутагеност герминативних ћелија
Не класификује се као супстанца или смеша која доводи мутагеност герминативних ћелија.

Карциногеност
Не класификује се као карциногено.

Токсичност по репродукцију
Не класификује се као токсично по репродукцију.

Специфична токсичност за циљни орган - једнократна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (једнократна изложеност).
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Специфична токсичност за циљни орган - вишекратна изложеност
Не класификује се као специфично токсично за циљни орган (вишекратна изложеност).

Опасност од аспирације
Не класификује се као супстанца или смеша која представља опасност од аспирације.

ПОГЛАВЉЕ 12: Екотоксиколошки подаци

12.1 Токсичности
Подаци нису доступни.

12.2 Перзистентност и разградљивост
Подаци нису расположиви.

12.3 Потенцијал биоакумулације
Подаци нису расположиви.

12.4 Мобилност у земљишту
Подаци нису расположиви.

12.5 Резултати PBT и vPvB процена
Подаци нису расположиви.

12.6 Endocrine disrupting properties
Информације о овом својству нису расположиве.

12.7 Остали штетни ефекти
Подаци нису расположиви.

ПОГЛАВЉЕ 13: Одлагање

13.1 Методе третмана отпада
Испуштање отпадних вода у канализацију-релевантни подаци

Не испуштати у канализацију.  Избегавати испуштање садржаја у животну средину. Придржавати се посебних
упутстава/безбедносног листа.

Третман отпада контејнера/амбалажа
Потпуно испражњена амбалажа се може рециклирати.  Са контаминираном амбалажом поступати на исти начин
као и са самом супстанцом.

Напомене
Молимо узети у обзир све релевантне националне и региналне прописе.  Отпад се разврстава у категорије које се
могу одвојено обрађивати од стране локалних или државних постројења за управљање отпадом.
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ПОГЛАВЉЕ 14: Подаци о транспорту

14.1 UN број не подлеже правилима о транспорту

14.2 UN званични назив за транспорт нису битни

14.3 Класа опасности у транспорту никакав

14.4 Амбалажна група није сврстано

14.5 Опасности по животну средину није опасно по животну средину у складу са
прописима о опасној роби

14.6 Посебне предострожности за корисника
Нема додатних информација.

14.7 Транспорт у расутом стању према Анексу II MARPOL и IBC кôду
Терет није намењен за превоз у расутом стању.

Информације о сваком UN Модел пропису
Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и унутрашњим пловним
путевима (ADR/RID/ADN) - Додатне информације

Не подлеже ADR RID и ADN.

Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским бродовима (IMDG) - Додатне
информације

Не подлеже IMDG.

Међународна организација за цивилно ваздухопловство  (ICAO-IATA/DGR) - Додатне
информације

Не подлеже ICAO-IATA.

ПОГЛАВЉЕ 15: Регулаторни подаци

15.1 Прописи у вези са безбедношћу, здрављем и животном средином
Нема додатних информација.

15.2 Процена безбедности хемикалије

ПОГЛАВЉЕ 16.: Остали подаци

Скраћенице и акроними

Скр. Описи скраћеница које се користе

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Европски споразум o међународном транспорту опасног терета унутрашњим пловним

путевима)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (споразум о
међународном друмском транспорту опасне робе)

DGR Dangerous Goods Regulations (Прописи о опасној роби (погледати IATA/DGR))

GHS Глобално хармонизовани систем за класификацију и обележавање Уједињених Нација
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Скр. Описи скраћеница које се користе

IATA Међународна асоцијација за ваздушни превоз

IATA/DGR Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (Међународна организација за цивилно ваздухопловство)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима)

MARPOL Међународна конвенција за спречавање загађења из бродова (скраћеница за ''Мarine Pollutant'')

PBT Перзистентно, биоакумулативно и токсично

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Правилник о
међународном железничком превозу опасне робе)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (веома Перзистентно и веома Биоакумулативно)

Кључна литература и извори података
Препоруке UN-а о транспорту опасне робе.  Транспорт опасне робе у друмском саобраћају, железницом и
унутрашњим пловним путевима (ADR/RID/ADN).  Међународни кôд за транспорт опасне робе поморским
бродовима (IMDG).  Прописи  о опасној роби (DGR) према Међународној асоцијацији за ваздушни превоз (IATA).

Изјава о одрицању од одговорности
Ова информације се заснива на тренутним сазнањима.  Овај БЛ је састављен и намењен искључиво за овај
производ.

Безбедносни лист
према GHS-RS

ELISA Microplate
Број верзије: 1.0 Датум израде: 20.06.2022

Србија: cp Страна: 9 / 9


