Navodila za odstranjevalec prask, kat. štev. 82 70 13
QUIXX Nr. 1 (Polish)
Varnostno navodilo
V skladu z 91 / 155 / EWG in §14 GefStoffV
_______________________________________________________
Sestava in sestavine
Opis: Posebna pasta za poliranje
Nevarne sestavine:
CAS: 25322-68-3 Polyethylenglycol MG 200 – 600
NLP: 500-038-2
______________________________________________________
Možne nevarnosti
Opis nevarnosti: odpade
Posebna opozorila za ljudi in okolje: odpade
Sistem za klasificiranje: klasificiranje ustreza aktualnim EG seznamom, vendar je
dopolnjeno z navedbami iz strokovne literature in podjetij.
_______________________________________________________
Ukrepi za prvo pomoč
splošna navodila: nobeni posebni ukrepi niso potrebni
po stiku s kožo: po stiku s kožo sperite z mnogo vode in mila.
po stiku z očmi: oči (odprte očesne reže) več časa spirajte pod tekočo vodo. Pri
nastalih poškodbah se posvetujte s strokovnjakom.
če snov pogoltnete: izperite usta in popijte veliko količino vode. V primeru
pogoltnjenja ne bruhajte. Takoj poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite
etiketo.
Ukrepi za odpravljanje vžigov in opeklin
Primerna gasiva: ukrepe za gašenje ognja prilagodite okolju
Posebne ogroženosti zaradi materiala, zgorevalnih produktov ali nastalih plinov. Ob
segrevanju ali v primeru požara je možno nastajanje strupenih plinov.
Posebna zaščitna oprema: nosite dihalno masko, ki je neodvisna od zraka v okolici.
Plinov, ki nastanejo ob eksploziji ali gorenju, ne vdihavajte.
Ostale navedbe: ostanke ognja in kontaminirano vodo za gašenje morate odstraniti v
skladu z uradnimi predpisi.
_______________________________________________________
Ukrepi pri nenadzorovanem sproščanju
Ukrepi, ki se nanašajo na osebe: Ni potrebno
Ukrepi, ki se nanašajo na varovanje okolja: pazite, da ne pride v kanalizacijo ali vode.
Če pride snov v stik z vodami ali kanalizacijo, se obrnite na pristojne organe.
Postopek čiščenja / prestrezanja: mehansko prestrezajte. Kontaminiran material
odstranite kot odpadek v skladu s pravili.
_______________________________________________________
Uporaba in skladiščenje
Uporaba:
Nasveti za varno postopanje: nobeni posebni ukrepi niso potrebni
Nasveti za zaščito pred požari in eksplozijami: nobeni posebni ukrepi niso potrebni
Skladiščenje:
Zahteve za skladiščne prostore in posode: ni posebnih zahtev.
Nasveti za skupno skladiščenje: ni potrebno
Druge navedbe za skladiščenje: ni navedb
_______________________________________________________
Omejevanje eksplozij in osebna zaščitna oprema
dodatni napotki za opremo tehničnih naprav: ni navedb
sestavni deli z mejnimi vrednostmi, ki jih morate nadzorovati in so odvisne od
delovnega mesta:
25322-68-3 Polyethylenglykol MG 200 600
MAK (Nemčija): 1000 mg / m³
Osebna zaščitna oprema
splošni zaščitni in higienski ukrepi: upoštevajte običajne ukrepe za delo s
kemikalijami.
zaščita dihal: ni potrebno
zaščita rok: ni potrebno
zaščita oči: ni potrebno
_______________________________________________________
Fizikalne in kemične lastnosti
oblika: pastozno
barva: Bela
vonj: blag
Sprememba stanja:
točka / območje taljenja: Ni določeno
vrelišče / območje vrelišča (začetek): Ni določeno
temperatura / območje za strjevanje: 36° C
vnetišče: Ni navedeno
samovnetljivost: Produkt ni samovnetljiv.
nevarnost eksplozije: Produkt ni eksplozivno nevaren.
gostota pri 20° C: 1,23 g / cm³
toplivost / mešljivost z vodo: Se meša
pH-vrednost : 7 (pri 10 g / l in 20° C )
_______________________________________________________
Navedbe za toksikologijo
Akutna toksičnost:
draženje kože: Ni draženja
draženje oči: Možno je blago draženje
senzibilizacija: Senzibilizacijski učinki niso znani
_______________________________________________________
QUIXX št.. 2 (Finish)
Možne nevarnosti
Opis nevarnosti: odpade
Posebna opozorila za ljudi in okolje: Produkt ni samovnetljiv.
_______________________________________________________
Ukrepi za prvo pomoč
Splošna navodila: Odstranite oblačila, ki so umazana z ostanki tega produkta.
po vdihavanju: Dovajajte sveži zrak, po potrebi umetno dihanje, toplota.

Nastalih poškodbah se posvetujte s strokovnjakom. V primeru izgube zavesti in
transporta poskrbite za stabilen bočni položaj.
po stiku s kožo: Po stiku s kožo sperite z mnogo vode in mila.
po stiku z očmi
Oči (odprte očesne reže) več časa spirajte pod tekočo vodo. Nastalih poškodbah se
posvetujte s strokovnjakom.
če snov pogoltnete: Izperite usta in popijte veliko količino vode. V primeru
pogoltnjenja ne poskušajte bruhati. Obrnite se na zdravnika in mu pokažite etiketo
izdelka.
Ukrepi za odpravljanje vžigov in opeklin
Primerna gasiva: Ukrepe za gašenje ognja prilagodite okolju
Posebne ogroženosti zaradi materiala, zgorevalnih produktov ali nastalih plinov Ob
segrevanju ali v primeru požara je možno nastajanje strupenih plinov.
Posebna zaščitna oprema:
Nosite dihalno masko, ki je neodvisna od zraka v okolici.
Plinov, ki nastanejo ob eksploziji ali gorenju, ne vdihavajte.
Ostale navedbe
Ostanke ognja in kontaminirano vodo za gašenje morate odstraniti v skladu z
uradnimi predpisi.
_______________________________________________________
Ukrepi pri nenadzorovanem sproščanju
Ukrepi, ki se nanašajo na osebe: Ni potrebno
Ukrepi, ki se nanašajo na varovanje okolja: pazite, da ne pride v kanalizacijo ali vode.
Če pride snov v stik z vodami ali kanalizacijo, se obrnite na pristojne organe.
Razredčite z mnogo vode.
Postopek čiščenja / prestrezanja: prestrezajte z materiali, ki se spajajo s tekočino
(pesek, kremen,...). Prestrezeni material previdno odstranite.
_______________________________________________________
Uporaba in skladiščenje
Uporaba:
Nasveti za varno postopanje: nobeni posebni ukrepi niso potrebni
Nasveti za zaščito pred požari in eksplozijami: nobeni posebni ukrepi niso potrebni
Skladiščenje:
Zahteve za skladiščne prostore in posode: ni posebnih zahtev.
Nasveti za skupno skladiščenje: ni potrebno
Druge navedbe za skladiščenje: ni navedb
_______________________________________________________
Omejevanje eksplozij in osebna zaščitna oprema
dodatni napotki za opremo tehničnih naprav: Ni navedb
Osebna zaščitna oprema
splošni zaščitni in higienski ukrepi: Upoštevajte običajne ukrepe za delo s
kemikalijami.
zaščita dihal: Ni potrebno
zaščita rok: Rokavice morajo biti neprepustne in odporne na ta produkt / material.
zaščita oči: Priporočamo vam nošenje očal.
_______________________________________________________
Fizikalne in kemične lastnosti
oblika: tekoče
barva: bela
vonj: brez vonja
Sprememba stanja:
točka / območje taljenja: ni določena
vrelišče / območje vrelišča (začetek): ni določeno
vnetišče: 100° C
samovnetljivost: produkt ni samovnetljiv.
nevarnost eksplozije: produkt ni eksplozivno nevaren.
gostota pri 20° C: 1,256 g / cm³
toplivost / mešljivost z vodo: se meša
_______________________________________________________
Navedbe za toksikologijo
Akutna toksičnost:
draženje kože: Ni draženja
draženje oči: Možno je blago draženje
senzibilizacija: Senzibilizacijski učinki niso znani
Garancija:
Za to napravo podjetje Conrad Electronic d.o.o. k.d. zagotavlja minimalni garancijski rok v
skladu z zakonom (razen če je v katalogu drugače določeno). Garancija zajema brezplačno
odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so
oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave,
dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se
popravila ne
izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:
•
pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
•
pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju
•
elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
•
pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
•
pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
•
pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
•
pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
•
pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe
napačnih varovalk
Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te
vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v
našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik.
Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.
Garancijska Izjava: Za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme, velja
minimalni garancijski rok v skladu z zakonom. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo
v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne
uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz
garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen
tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje
7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d.,
Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

