VARNOSTNI LIST v skladu z Uredbo 1907/2006
Trgovsko ime: Braava Jet raztopina za čiščenje trdih tal
Datum izdelave/revizije: 29.04.2021 · Izdaja: 1
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka
Trgovsko ime
Braava Jet raztopina za čiščenje trdih tal

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne identificirane uporabe
Opredeljene uporabe: Raztopina za čiščenje tal, ki jo razredčimo z vodo in jo samodejno doziramo, nato brišemo.
Odsvetovane uporabe: Ni znano.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec
iRobot Corporation
Address 8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
Združene države Amerike

Dodatne informacije dobite na:
00-1-781.430.3000
00-1-877-855-8593
regulatory@irobot.com

Dobavitelj
Dobavitelj: TILT d.o.o, Masljeva ulica 3, Domžale, 1230 Domžale, Slovenija
Tel.: 080 8474

1.4. Telefonska številka za nujne primere
V primeru nezgode pokličemo Center za obveščanje
112

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI
Datum tiskanja: /
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2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi
Zmes je bila ocenjena in / ali preizkušena glede fizičnih nevarnosti, nevarnosti za zdravje in okolje ter velja naslednja
klasifikacija.
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami:
Ta zmes ne izpolnjuje meril za razvrščanje v skladu s spremenjeno Uredbo (ES) 1272/2008.
Povzetek nevarnosti:
Nizka nevarnost pri običajnem industrijskem ali komercialnem ravnanju s strani usposobljenega osebja.

2.2. Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 s spremembami
Piktogrami za nevarnost
Opozorilna beseda
Stavki o nevarnosti

Brez
Brez
Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev

Previdnostni stavki
Preventiva
Odziv
Skladiščenje
Odstranjevanje

Upoštevajte dobre industrijske higienske prakse.
Po ravnanju si umijte roke.
Shranjujte ločeno od nezdružljivih materialov.
Odpadke in ostanke odstranite v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.

Dodatne informacije o
nalepki

Vsebuje 1,2-benzizotiazolin-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

2.3. Druge nevarnosti
Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je v skladu z Uredbo ocenjeno, da so vPvB / PBT (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
3.1. Zmesi
Naziv
1-dekanamin, N,N-dimetil-,
N-oksid

CAS
EC
Indeks
2605-79-0
220-020-5

%

Registrska št.

Razvrstitev v skladu z
Uredbo (ES) št. 1272/2008
(CLP)

Indeks št.

0.27

-

-

-

Razvrstitev:
Akutni toks. 4; H302, Draži kožo 2; H315, Poškodbe oči 1; H318, Vodni akutni 1; H400, Vodni kronični 2; H411
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

2634-33-5
220-120-9

0.007

-

-

613-08800-6

Razvrstitev:
Akutni toks. 4; H302, Draži kožo 2; H315, Občutljivost kože1; H317, Poškodbe oči 1; H318, Vodni akutna 1; H400
Komentarji o sestavi

Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen če ni drugače navedeno.
Komponente, ki niso naštete, niso nenevarne ali pa so pod mejami, o katerih se poroča

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ
Datum tiskanja: /
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4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč
Vdihavanje
Stik s kožo
Očesni stik
Zaužitje

Premaknite se na svež zrak. Pokličite zdravnika, če se simptomi razvijejo ali trajajo.
Sperite z milom in vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če se draženje razvije in vztraja.
Izperite z vodo. Poiščite zdravniško pomoč, če se draženje razvije in vztraja.
Izperite usta. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki (akutni in zapozneli)
Lahko povzroči začasno draženje kože ali oči.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI
Splošne nevarnosti požara

Opažene niso nobene neobičajne nevarnosti požara ali eksplozije.

5.1. Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabite gasilno sredstvo, primerno za vrsto požara v okolici.

Neustrezna sredstva za gašenje

Ni znano.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Med požarom se lahko tvorijo zdravju nevarni plini.

5.3. Nasvet za gasilce
Potrebna zaščitna
oprema za gasilca

Popolna zaščitna obleka (SIST EN 469:2014),
Čelada (SIST EN 443:2008),
Zaščitni škornji (SIST EN 15090:2012),
Rokavice (SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009),
Izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Posebni postopki za
gašenje požarov

Uporabljajte metode za ogenj v okolici.

Posebne metode

Uporabite običajne gasilske postopke in upoštevajte nevarnosti drugih vpletenih materialov.

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Datum tiskanja: /
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Za neizučeno osebje

Izogibajte se nepotrebnemu osebju. Med čiščenjem nosite primerno zaščitno opremo in oblačila.

Za reševalce

Izogibajte se nepotrebnemu osebju. Uporabite osebno zaščito, priporočeno v oddelku 8
varnostnega lista.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi
Preprečite nadaljnje uhajanje ali razlitje, če je to varno. Izogibajte se izpuščanju v odtoke, vodotoke ali na tla.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Preprečite, da bi izdelek prodrl v odtoke.
Velika razlitja: Ustavite pretok materiala, če to ne predstavlja tveganja. Nalijte razlito snov, kjer je to mogoče. Absorbirajte v
vermikulitu, suhem pesku ali zemlji in postavite v posode. Po predelavi izdelka sperite območje z vodo.
Majhna razlitja: Obrišite z vpojnim materialom (npr. Krpo, flis). Temeljito očistite površino, da odstranite ostanke onesnaženja.
Razlitja nikoli ne vračajte v originalne posode za ponovno uporabo.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke
Za osebno zaščito glejte poglavje 8 varnostnega lista.
Za odstranjevanje odpadkov glejte poglavje 13 varnostnega lista.

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE
7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Nosite ustrezno osebno zaščitno opremo.
Izogibajte se izpuščanju v okolje.
Upoštevajte dobre industrijske higienske prakse.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Zaščitite pred zmrzovanjem.
Hranite ločeno od nezdružljivih materialov (glejte poglavje 10 varnostnega lista).

7.3. Posebne končne uporabe
Raztopina za čiščenje tal, ki jo razredčimo z vodo in jo samodejno doziramo, nato brišemo.

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA
8.1. Parametri nadzora
Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu
Datum tiskanja: /
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Omejitve poklicne izpostavljenosti

Omejitve izpostavljenosti za sestavine niso omenjene.

Biološke mejne vrednosti

Omejitve biološke izpostavljenosti za sestavino (-e) niso navedene.

Priporočeni postopki spremljanja

Upoštevajte standardne postopke spremljanja.

Izpeljane ravni brez učinka
(DNEL)
Predvidene koncentracije brez
učinka (PNEC)

Ni na voljo.
Ni na voljo.

8.2. Nadzor izpostavljenosti
Ustrezni inženirski
nadzor

Uporabiti je treba dobro splošno prezračevanje. Stopnje prezračevanja morajo biti prilagojene
pogojem. Če je primerno, uporabite ograjene prostore, lokalno izpušno prezračevanje ali druge
inženirske naprave za vzdrževanje ravni v zraku pod priporočenimi mejnimi vrednostmi
izpostavljenosti. Če meje izpostavljenosti niso določene, vzdržujte ravni v zraku na sprejemljivi
ravni.

Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema
Splošne informacije

Osebno varovalno opremo je treba izbrati v skladu s standardi CEN in v dogovoru z dobaviteljem
osebne zaščitne opreme.

Zaščita oči / obraza

Zaščitna očala s stransko zaščito (SIST EN 169)

Zaščita kože
Zaščita rok
Drugo

Običajno ni potrebno. Kemično odporne rokavice so priporočljive za dolgotrajno uporabo (EN 374).
Običajno ni potrebno.

Zaščita dihal

V primeru nezadostnega prezračevanja nosite primerno dihalno opremo.

Toplotne nevarnosti

Po potrebi nosite primerno toplotno zaščitno obleko.

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
SPLOŠNE INFORMACIJE
Datum tiskanja: /
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Videz:
Oblika
Barva
Vonj
Prag vonja

Tekočina
Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo

pH vrednost

7.4 - 8.4

Tališče/ ledišče

Ni na voljo

Začetno vrelišče/ območje vrelišča

Ni na voljo

Plamenišče

Ni na voljo

Vnetljivost

Se ne uporablja

Temperatura samovžiga

Ni na voljo

Eksplozivne lastnosti

Izdelek ni eksploziven.

Oksidativne lastnosti

Izdelek ni oksidativen.

Eksplozijske meje:
Spodnja meja eksplozivnosti
Zgornja meja eksplozivnosti

Ni na voljo
Ni na voljo

Parni tlak

Ni na voljo

Gostota pri 20 °C
Relativna gostota
Gostota hlapov
Hitrost izparevanja

Ni na voljo
Ni na voljo
Ni na voljo
<1

Topnost v vodi/ mešanje z vodo

Ni na voljo

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol / voda

Ni na voljo

Viskoznost

Ni na voljo

Temperatura razgradnje

Ni na voljo

9.2. Druge informacije
Na voljo ni nobenih ustreznih dodatnih informacij.

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1. Reaktivnost
Izdelek je stabilen in ne reagira v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in prevoza.

10.2. Kemijska stabilnost
V normalnih pogojih je material stabilen.
Datum tiskanja: /
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10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij
V pogojih običajne uporabe ni znanih nevarnih reakcij.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Stik z nezdružljivimi materiali.

10.5. Nezdružljivi materiali
Ni znano.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI
Splošne nevarnosti

Izpostavljenost snovi ali zmesi pri delu lahko povzroči škodljive učinke.

Informacije o verjetnih načinih izpostavljenosti
Vdihavanje

Ne pričakujemo škodljivih učinkov zaradi vdihavanja.

Stik s kožo

Dolgotrajna ali ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči manjše draženje.

Stik z očmi

Neposreden stik z očmi lahko povzroči začasno draženje.

Zaužitje

Pričakuje se, da bo nevarnost zaužitja majhna

Simptomi

Lahko povzročijo začasno draženje kože ali oči.

11.1. Informacije o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost
Jedkost / draženje kože

Ni pričakovati, da bo akutno strupen.
Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Hude poškodbe oči / draženje oči

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Preobčutljivost dihal

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Preobčutljivost kože

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.
Vendar: Izdelek vsebuje majhno količino snovi, ki povzroča preobčutljivost, kar
lahko pri občutljivih posameznikih povzroči stik s kožo.

Mutagenost za zarodne celice

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Rakotvornost

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Strupenost za razmnoževanje

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Specifična strupenost za ciljne organe
- enkratna izpostavljenost
Specifična strupenost za ciljne organe
- ponavljajoča se izpostavljenost
Nevarnost pri vdihavanju

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

Zmes glede na snov

Izdelek je mešanica.

Druge informacije

Drugih posebnih akutnih ali kroničnih vplivov na zdravje ni bilo.

Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.
Zaradi delnega ali popolnega pomanjkanja podatkov razvrstitev ni mogoča.

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI
12.1. Strupenost
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev glede nevarnosti za vodno okolje niso izpolnjena.

12.2. Obstojnost in razgradljivost
Datum tiskanja: /
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Podatki o razgradljivosti tega izdelka niso na voljo.

12.3. Biokoncentracijski potencial
Ni podatkov
Porazdelitveni koeficient n-oktanol /
voda (log Kow)
Faktor biokoncentracije (BCF)

Ni na voljo
Ni na voljo

12.4. Mobilnost v tleh
Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB
Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII, ocenjeno, da so vPvB / PBT.

12.7. Dodatne informacije
Drugi sestavni deli ne pričakujejo drugih škodljivih vplivov na okolje (npr. Zmanjšanje ozonskega plašča, fotokemični potencial za
ustvarjanje ozona, endokrine motnje, potencial globalnega segrevanja).

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE
13.1. Metode ravnanja z odpadki
Preostali odpadki

Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. V praznih posodah ali podlogah lahko
ostanejo ostanki izdelka. Ta material in posodo je treba odstraniti na varen način.

Onesnažena embalaža

Ker lahko izpraznjene posode zadržijo ostanke izdelka, upoštevajte opozorila na
etiketi tudi po izpraznitvi posode.

EU koda za odpadke

Ni nevaren odpadek pri dobavi ali po uporabi.

Metode / informacije za odstranjevanje

Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Posebni previdnostni ukrepi

Odstranite v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU

Datum tiskanja: /

ADR

14.1. - 14.6 .: Ni urejeno kot nevarno blago.

RID

14.1. - 14.6 .: Ni urejeno kot nevarno blago.

ADN

14.1. - 14.6 .: Ni urejeno kot nevarno blago.

IATA

14.1. - 14.6 .: Ni urejeno kot nevarno blago.
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IMDG

14.1. - 14.6 .: Ni urejeno kot nevarno blago.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
Uredbi (ES) št. MARPOL 73/78 in IBC koda.

Ni primerno

ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI
15.1. Predpisi / zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes
Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Prilogi 1 in 2, kakor je bila spremenjena
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 850/2004 O obstojnih organskih onesnaževalih, Priloga 1, kakor je bila spremenjena
Ni na seznamu.
Uredba (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Priloga 1, številka 1, spremenjena
Ni na seznamu.
Uredba (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Priloga 1, del 2, kakor je bil spremenjen
Ni na seznamu.
Uredba (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Priloga 1, številka 3 s spremembami
Ni na seznamu.
Uredba (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij, Priloga 5, kakor je bila spremenjena
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga 2 Register izpustov in prenosov onesnaževal, kakor je bil spremenjen
Ni na seznamu.
Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH, člen 59 (10) Seznam kandidatov, kot ga trenutno objavlja Echam
Ni na seznamu.
Dovoljenje:
Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Priloga 14 Snovi, za katere je potrebno dovoljenje, kakor je bilo spremenjeno
Ni na seznamu.
Omejitve uporabe:
Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Priloga 17 Snovi, za katere veljajo omejitve pri trženju in uporabi s spremembami
Ni na seznamu.
Direktiva 2004/37 / ES o zaščiti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu in
mutagenom, kakor je bila spremenjena.
Ni na seznamu.
Drugi predpisi EU:
Direktiva 2012/18 / EU o nevarnosti večjih nesreč, ki vključuje nevarne snovi, kakor je bila spremenjena
1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on (CAS 2634-33-5)
Drugi predpisi:
Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP Uredba), kakor je bila spremenjena. Ta varnostni
list izpolnjuje zahteve Uredbe (ES) št. 1907/2006, kakor je bila spremenjena.
Nacionalni predpisi:
Upoštevajte nacionalne predpise za delo s kemičnimi sredstvi v skladu s spremenjeno Direktivo 98/24 / ES.

15.2. Ocena kemijske varnosti
Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI
Seznam okrajšav

Datum tiskanja: /

ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh.
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.
CEN: Evropski odbor za standardizacijo (Comite Europeen de Normalization).
ECHA:Evropska agencija za kemikalije.
IATA: Mednarodno združenje zračnega prometa.
IBC: Vmesni kontejner za razsuti tovor.
IMDG: Mednarodno pomorsko nevarno blago.
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MARPOL Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij.
PBT: obstojno, bioakumulativno, strupeno.
RID: Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.
vPvB: zelo obstojen, zelo kopičen v biološki snovi.
Reference

Baza podatkov o registriranih snoveh v ECHA
HSDB®: Banka podatkov o nevarnih snoveh

Informacije o
ocenjevalni metodi, ki
vodi do razvrstitve
zmesi

Razvrstitev glede nevarnosti za zdravje in okolje izhaja s kombinacijo metod izračuna in
preskusnih podatkov, če so na voljo.

Celotno besedilo Hstavkov, ki niso
popolnoma napisani v
oddelkih 2 do 15

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijske kožne reakcije.
H318 povzroči resne poškodbe oči.
H400 zelo strupen za vodne organizme.
H411 strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Informacije o
usposabljanju

Pri ravnanju s tem materialom sledite navodilom za usposabljanje.

Izjava o omejitvi
odgovornosti

iRobot Corporation ne more predvideti vseh pogojev, pod katerimi se lahko uporabljajo te
informacije in izdelki ali izdelki drugih proizvajalcev v kombinaciji z izdelkom. Uporabnik je
odgovoren, da zagotovi varne pogoje za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje izdelka ter
prevzame odgovornost za izgubo, poškodbe, škodo ali stroške zaradi nepravilne uporabe.
Informacije na listu so bile napisane na podlagi najboljšega znanja in izkušenj, ki so trenutno na
voljo.
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