BEZPEČNOSTÍ LIST
1.

IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Obchodní jméno
Dodavatel
Adresa
Tel. číslo
Fax
2.

:
:
:
:
:

Dreumex Plus
Dreumex B.V.
Dommelstraat 1, 5347 JK OSS, HOLLAND
+31 (0)412 406 506
+31 (0)412 406 509

SLOŽENÍ A INFORMACE O KOMPONENTECH

V souladu s platnými nařízeními ES je tento produkt považován za kosmetický výrobek, který je v souladu s
požadavky nařízení o kosmetice 76/768/EHS.
V prohlášení o složení a jednotlivých komponentech na obalu naleznete informace o složení.
3.

RIZIKA

Dle našich údajů se nejedná o nebezpečný produkt ve smyslu znění nařízení EHS:
Hrozba osobám: Při kontaktu s očima může dojít k podráždění.
Hrozba bezpečnosti: V souladu s ustanoveními nařízení EHS není zařazen jako nebezpečný.
Hrozba životnímu prostředí: V souladu s ustanoveními nařízení EHS není zařazen jako nebezpečný.
4.

MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace: Vyvarovat se kontaktu s očima a dlouhodobějšímu kontaktu s pokožkou. Uchovávat mimo zdrojů
hoření.
Skladování: Uchovávat v dobře uzavřeném obalu ve větraných, chladných a nemrznoucích prostorách. Uskladnit
odděleně od oxidačních prostředků.
Vhodné obalové materiály: Plech s ochranou vrstvou, vysoce kompaktní polyethylen, PET.
Nevhodné obalové materiály:Plech bez ochranné vrstvy, polystyrén.
5.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Fyzikální stav
Barva
Vůně
pH
Bod vznícení
Viskozita při 20°C
Rozpustnost ve vodě
Bod mrazu/přechod
Hustota při 20°C
6.

: gel
: žlutá
: pomerančová
: 8,7
: 65°C (ISO 3680)
: forma gelu s thixotropickými vlastnostmi
: emulgační
: + 0°C
: 0,95 g/cm3

INFORMACE O PŘEPRAVĚ

UN-č.
Pozemní doprava (Železnice/silnice)
RID/ADR, třída
Identifikační číslo nebezpečí
Správné jméno zásilky
Karta pro nebezpečnou přepravu
7.

: Žádné.
: Není nebezpečný náklad v souladu s ADR/RID
: Žádné.
: Neupraveno.
: Žádné.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Nařízení ES

: nařízení o kosmetice 76/768/EHS a ostatní nařízení.

Povinné upozornění

: - Nehodící se.

Ostatní upozornění

: - Nehodící se.

8.

OSTATNÍ INFORMACE

Údaje uvedené v tomto formuláři jsou sestaveny podle aktuálních poznatků. Nezodpovídáme za nesprávnosti
nebo neúplnost. Doporučujeme poskytnout informace z tohoto formuláře, je-li potřeba v upravené podobě,
zaměstnancům/příslušným osobám.
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