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Паспорт безпеки 
Відповідно до регламенту (ЄС) № 1907/2006 

 
 
 
 

Ред.: 27.05.2018 Версія: 01.3 
 

 

 
1.2 Відповідне визначене застосування речовини або суміші та не рекомендоване застосування: 
Визначені види застосування: 
Для професійного та промислового використання. 
AISE-P314 - Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь. Для ручної обробки 
AISE-P315 - Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь. Для ручної обробки методом обприскування з подальшим ополіскуванням 
AISE-P1103 - Засоби медичного призначення. Для ручної обробки 
AISE-P1104 - Засоби медичного призначення. Для обробки методом обприскування Миючий та дезінфікуючий засіб 

Нерекомендовані види застосування: Види застосування, які не належать до вказаних, є нерекомендованими. 

 
1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки хімічної продукції: 
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Нідерланди 

 

 

 

2.1 Класифікація речовини або суміші 
 

Не класифіковано 

 
2.2 Елементи етикетки 

 
2.3 Інші небезпеки 
Не виявлено. 

 

3.2 Суміші 
Засіб не містить речовин, які класифіковані як небезпечні, в концентраціях, які необхідно враховувати. 

 

Інгредієнт(и) Номер ЄС Номер CAS Номер REACH Класифікація Примітка Вага, % 

- - - Немає даних Не класифіковано  - 

 

 

4.1 Опис заходів невідкладної допомоги 
При вдиханні: Звернутися за медичною допомогою при поганому самопочутті. 
При потраплянні на шкіру: Промити шкіру великою кількістю теплої проточної води. При виникненні подразнення 
 шкіри: Звернутися за медичною допомогою або до лікаря. 
При потраплянні в очі: Акуратно промивати водою впродовж декількох хвилин. При подразненні звернутися до 
 лікаря. 
Потрапляння до шлунку: Прополоскати рот. Негайно випити 1 склянку води. Заборонено давати щось перорально 
 непритомній людині. Звернутися за медичною допомогою при поганому самопочутті. 

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/суміші та інформація про виробника чи постачальника 

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек(и) 

РОЗДІЛ 3: Склад (інформація про компоненти) 

РОЗДІЛ 4: Заходи невідкладної допомоги 

Oxivir Excel Foam 

1.1 Назва продукту 
Торгова назва: Дезінфікуючий засіб з мийним ефектом Oxivir Excel Foam  

 
Контактна інформація 
Diversey Polska Sp. z o.o 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa
tel. +48(22)1603373

 
1.4 Телефон для екстреного зв’язку: 
Зверніться до лікаря (якщо можливо, покажіть етикетку або цей паспорт безпеки) 
Швидка допомога 103
МНС 101

mailto:welcome.russia@diversey.com
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Засоби індивідуального 
захисту особи, яка надає 
невідкладну допомогу: 

Розглянути можливість використання засобів індивідуального захисту як вказано у підрозділі 
8.2. 

 

4.2 Найбільш важливі симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені 
При вдиханні: Відсутні дані про будь-який вплив або симптоми при використанні.  
При потраплянні на шкіру: Відсутні дані про будь-який вплив або симптоми при використанні.  
При потраплянні в очі: Відсутні дані про будь-який вплив або симптоми при використанні.  
Потрапляння до шлунку: Відсутні дані про будь-який вплив або симптоми при використанні. 

 
4.3 Опис будь-якої невідкладної медичної допомоги і спеціальне лікування 
Інформація про клінічні дослідження та медичний моніторинг відсутня. Див. спеціальну токсикологічну інформацію про речовини (якщо 
є) у розділі 11. 

 

 

5.1 Засоби гасіння вогню. 
CO2. Сухий порошок. Водний струмінь. Гасіння сильних пожеж за допомогою водного струменю або спиртостійкої піни. 

 
5.2 Особливі небезпеки речовини або суміші: 
Не відомі. 

 
5.3 Поради пожежникам 
При будь-якій пожежі необхідно одягти автономний дихальний апарат та відповідний захисний одяг, в тому числі рукавиці та засоби 
захисту очей/обличчя. 

 

 

6.1 Індивідуальні застереження, засоби індивідуального захисту та дії в надзвичайних ситуаціях 
Немає необхідності у жодних особливих заходах. 

 
6.2 Заходи для захисту навколишнього середовища 
Не допускати потрапляння до каналізації, поверхневих або підземних вод. Розвести з великою кількістю води. 

 
6.3 Методи та матеріали для утримання та очищення 
Збирати за допомогою матеріалу, який зв’язує рідину (піску, діатоміту, універсальних в’яжучих засобів, тирси). 

 
6.4 Посилання на інші розділи 
Див. засоби індивідуального захисту у підрозділі 8.2 Див. правила ліквідації в розділі 13. 

 

 

7.1 Застереження з безпечного поводження 
Застереження із запобігання пожеж та вибухів: 
Особливі попереджувальні заходи не потрібні. 

 
Заходи для захисту навколишнього середовища: 
Див. контроль впливу на навколишнє середовище у підрозділі 8.2. 

 
Поради з професійної гігієни: 
Поводитися відповідно до правил безпеки і промислової гігієни. Не змішувати з іншими засобами, якщо це не рекомендовано Diversey. 

 
7.2 Умови для безпечного зберігання, в тому числі несумісні матеріали 
Зберігати відповідно до місцевих і національних правил. Зберігати лише у заводському пакуванні. 
Див. умови, яких варто уникати, в підрозділі 10.4. Див. несумісні матеріали у підрозділі 10.5. 

 
7.3 Специфічні сфери застосування 
Специфічні рекомендації з кінцевого використання відсутні. 

 

 

8.1 Параметри контролю 
Граничний вплив на робочому місці 

 
Граничні значення для повітря (якщо ж): Граничні біологічні значення (якщо є): 

РОЗДІЛ 5: Заходи і засоби забезпечення пожежної і вибухової безпеки 

РОЗДІЛ 6: Заходи з уникнення та ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій та їх 
наслідків 

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання хімічної продукції та поводження з нею при 
вантажних роботах 

РОЗДІЛ 8: Засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту 

Паспорт безпеки 

Oxivir Excel Foam  
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Додаткові граничні значення впливу в умовах використання (якщо є): 

 
Значення безпечного рівня впливу (DNEL) / мінімально рівня впливу (DMEL) і прогнозованої безпечної концентрації (PNEC) 
Вплив на людину 
DNEL перорально - Споживач (мг/кг маси тіла) 

Інгредієнт(и) Короткостроковий - 

Місцева дія 

Короткостроковий - 

Системна дія 

Довгостроковий - 

Місцева дія 

Довгостроковий - 

Системна дія 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
DNEL потрапляння на шкіру - Працівник 

Інгредієнт(и) Короткостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія (мг/кг 

маси тіла) 

Довгостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія (мг/кг 

маси тіла) 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
DNEL потрапляння на шкіру - Споживач 

Інгредієнт(и) Короткостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія (мг/кг 

маси тіла) 

Довгостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія (мг/кг 

маси тіла) 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
DNEL при вдиханні - Працівник (мг/м3) 

Інгредієнт(и) Короткостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія 

Довгостроковий - 
Місцева дія 

Довгостроковий - 
Системна дія 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
DNEL при вдиханні - Споживач (мг/м3) 

Інгредієнт(и) Короткостроковий - 
Місцева дія 

Короткостроковий - 
Системна дія 

Довгостроковий - 
Місцева дія 

Довгостроковий - 
Системна дія 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
Вплив на навколишнє середовище 
Вплив на навколишнє середовище - PNEC 

Інгредієнт(и) Поверхневі води, 
прісні (мг/л) 

Поверхневі води, 
морські (мг/л) 

Тимчасова водойма 
(мг/л) 

Очисна станція для 
стічних вод (мг/л) 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
Вплив на навколишнє середовище - PNEC, тривалий 

Інгредієнт(и) Опади, прісна вода 
(мг/кг) 

Опади, морська 
вода (мг/кг) 

Ґрунт (мг/кг) Повітря (мг/м3) 

- Немає даних Немає даних Немає даних Немає даних 

 
8.2 Попереджувальні заходи: 

 
Наступна інформація стосується областей застосування, вказаних у п. 1.2 Паспорту Безпеки.  
Див. правила застосування та поводження в листі технічних даних на засіб (якщо є). 
Передбачається, що в цьому розділі йдеться про нормальні умови використання.  

Рекомендовані правила техніки безпеки при поводженні з нерозведеним засобом: 

Необхідний технічний контроль:  Забезпечити відповідність прийнятому стандарту загальної вентиляції. 
Необхідний організаційний 
контроль: 

Відсутні спеціальні вимоги в нормальних умовах. 

 

Засоби індивідуального захисту 
Засоби захисту очей/обличчя Зазвичай необхідно одягати захисні окуляри Але рекомендується їх використовувати, якщо 
 при поводженні із засобом можуть виникати бризки (EN 166). 
Захист рук: Відсутні спеціальні вимоги в нормальних умовах. 
Захист тіла: Відсутні спеціальні вимоги в нормальних умовах. 
Захист органів дихання: Відсутні спеціальні вимоги в нормальних умовах. 

 

Обмеження впливу на 
навколишнє середовище: 

Відсутні спеціальні вимоги в нормальних умовах. 

 

 

 
 

9.1 Інформація про основні фізичні та хімічні властивості 
Інформація в цьому розділі відноситься до засобу (продукту), якщо не вказано іншу речовину. 

 

Метод/примітка 

Агрегатний стан: Рідина 

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості 

Паспорт безпеки 

Oxivir Excel Foam  
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Колір: Світлий, прозорий, жовтий  

Запах: Специфічний для засобу  

Поріг сприйняття запаху: Не застосовується 
pH: ≈ 2,0 (нерозведений) ІСО 4316 

pH в розведеному вигляді: ≈ 2 ІСО 4316 

Температура плавлення/замерзання (°C): Не визначено Не відноситься до класифікації даного засобу 

Початкова точка кипіння та діапазон кипіння (°C): Не визначено Див. інформацію про речовину 
 

Дані про речовину, температура кипіння 

Інгредієнт(и) Значення 

(°C) 

Метод Атмосферний тиск 

- Дані відсутні   

 

Метод/примітка 

Точка спалаху (°C): Не застосовується 
Стійке горіння: Не застосовується 
(Посібник ООН з випробувань та критеріїв, розділ 32, L.2 ) 

Швидкість випаровування: Не визначено Не відноситься до класифікації даного засобу 

Займистість (твердого тіла, газу): Не застосовується для речовин 

Верхня/нижня границя займистості (%): Не визначено 
 

Дані про речовину, межі займистості або вибуховості (якщо є): 
 

Метод/примітка 

Тиск пари: Не визначено Див. інформацію про речовину 
 

Дані по речовині, тиск пари 

Інгредієнт(и) Значення 
(Па) 

Метод Температура 
(°C) 

- Дані відсутні   

 
Метод/примітка 

Щільність пари: Не визначено Не відноситься до класифікації даного засобу 
Відносна щільність: ≈ 1,00 (20 °C) OECD 109 (EU A.3) 

Розчинність/змішуваність Вода: Повністю змішуваний 

 
Дані по речовину, розчинність у воді 

Інгредієнт(и) Значення 
(г/л) 

Метод Температура 
(°C) 

- Дані відсутні   

 

Дані про речовину, коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (ступінь гідрофобності): див. 
п. 12.3 

 
Температура самозаймання: Не визначено 

Температура розкладу: Не застосовується 

В’язкість: Не визначено 

Вибухонебезпечні властивості: Не вибухонебезпечний. 

Окислюючі властивості: Не є окислювачем. 

 
Метод/примітка 

 

9.2 Інша інформація 
Поверхневий натяг (Н/м): Не визначено Не відноситься до класифікації даного засобу 

Корозія металу: Некорозійний 
 

Дані про речовину, константа дисоціації (якщо є): 
 

 

10.1 Реактивність 
В нормальних умовах зберігання та використання реакційна небезпека невідома. 

 
10.2 Хімічна стабільність 
Стабільний у нормальних умовах зберігання та використання. 

 
10.3 Ймовірність небезпечних реакцій 
В нормальних умовах зберігання та використання небезпечні реакції невідомі. 

 
10.4 Умови, яких треба уникати 
Невідомі в нормальних умовах зберігання та використання. 

 
10.5 Несумісні матеріали 
Реагує з лугами 

РОЗДІЛ 10: Стабільність та реактивність 

Паспорт безпеки 

Oxivir Excel Foam  
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10.6 Небезпечні продукти розкладу 
Невідомі в нормальних умовах зберігання та використання. 

 

 

11.1 Інформація з токсикологічної дії 

 
Дані про суміш: 
 

 
Відповідний розрахунок на основі оцінки гострої токсичності: 
Оцінка гострої токсичності - Перорально (мг/кг): 4700 

  
 

Дані про речовину (якщо релевантні і доступні) подано нижче: 

 
Гостра токсичність 
Гостра оральна токсичність 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/кг) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

-  Немає даних    

 
Гостра шкірна токсичність 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/кг) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

-  Немає 
даних 

   

 
Гостра токсичність для органів дихання 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

-  Немає 
даних 

   

 
Подразнення та агресивна активність 
Подразнення і агресивна дія на шкіру 

Інгредієнт(и) Результат Біологічний вид Метод Витримка 

- Немає 
даних 

   

 
Подразнення і агресивна дія на очі 

Інгредієнт(и) Результат Біологічний вид Метод Витримка 

- Немає 
даних 

   

 
Подразнення і агресивна дія на дихальні шляхи 

Інгредієнт(и) Результат Біологічний вид Метод Витримка 

- Немає 
даних 

   

 
Неприємні відчуття 
Неприємні відчуття при потраплянні на шкіру 

Інгредієнт(и) Результат Біологічний вид Метод Час впливу (г) 

- Немає 
даних 

   

 
Неприємні відчуття при вдиханні 

Інгредієнт(и) Результат Біологічний вид Метод Час впливу (г) 

- Немає 
даних 

   

 
Канцерогенність, мутагенність і репродуктивна токсичність 
Мутагенна активність 

Інгредієнт(и) Результат (in-vitro) Метод 
(in-vitro) 

Результат (в живому організмі) Метод 
(в живому 
організмі) 

- Дані відсутні  Дані відсутні  

 
Канцерогенність 

Інгредієнт(и) Дія 
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- Дані відсутні 
 

Репродуктивна токсичність 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Специфічна дія Значення 
(мг/кг маси 
тіла/день) 

Біологічний 
вид 

Метод Час впливу 
(г) 

Примітки та інші дії, які 
спостерігалися 

-   Немає 
даних 

    

 
Токсичність від повторних доз 
Підгостра або підхронічна токсичність перорально 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/кг маси 
тіла/доба) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

Особлива дія та уразливі 
органи 

-  Немає 
даних 

    

 
підхронічна шкірна токсичність 

Інгредієнт(и) кінцева 
точка 

значення 
(мг/кг маси 
тіла/доба) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

Специфічна дія та 
уразливі органи 

-  Немає 
даних 

    

 
Підхронічна токсичність при вдиханні 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

значення 
(мг/кг маси 
тіла/доба) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

Специфічна дія та 
уразливі органи 

-  Немає 
даних 

    

 
Хронічна токсичність 

Інгредієнт(и) Шлях 
впливу 

Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/кг маси 
тіла/доба) 

Біологічни
й вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

Специфічна дія та 
уразливі органи 

Примітка 

-   Немає 
даних 

     

 
Специфічна токсичність для органу-мішені при одноразовому впливі 

Інгредієнт(и) Ураження органу(-ів) 

- Дані відсутні 

 
Специфічна токсичність для органу-мішені при багаторазовому впливі 

Інгредієнт(и) Ураження органу(-ів) 

- Дані відсутні 

 
Небезпека при вдиханні 
Речовини, вдихання яких становить небезпеку (H304)(якщо є), вказані у розділі 3. Якщо необхідно, див. розділ 9 по динамічній 
в’язкості та відносній щільності продукту 

 
Потенційні несприятливі наслідки для здоров’я і симптоми 
Дія та симптоми, пов’язані із засобом (якщо є), перераховано у підрозділі 4.2. 

 

 

12.1 Токсичність 

 
Доступні дані по сумішам відсутні 

 

Дані про речовину (якщо релевантні і доступні) подано нижче: 
Короткострокова токсичність для водного середовища 
Короткострокова токсичність для водного середовища - риба 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

-  Немає даних    

 
Короткострокова токсичність для водного середовища - ракоподібні 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

-  Немає даних    

 
Короткострокова токсичність для водного середовища - водорості 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу (г) 

  Немає 
даних 

   

РОЗДІЛ 12: Інформація з екології 

Паспорт безпеки 

Oxivir Excel Foam  



Ст.  7 / 9 

 

 

 
 

Короткострокова токсичність для водного середовища - морські види 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

-  Немає даних    

 
Вплив на станцію очистки стічних вод - токсичність для бактерій 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Посівний 
матеріал 

Метод Час 
впливу 

-  Немає даних    

 
Довгострокова токсичність для водного середовища 
Довгострокова токсичність для водного середовища - риба 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

Дія, що спостерігалася 

-  Немає даних     

 
Довгострокова токсичність для водного середовища - ракоподібні 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/л) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

Дія, що спостерігалася 

-  Немає даних     

 
Водна токсичність для інших водних донних організмів, в тому числі тих, які живуть у осадових відкладеннях організмів (якщо є): 

Інгредієнт(и) Кінцева 
точка 

Значення 
(мг/кг власної 
ваги осаду) 

Біологічний 
вид 

Метод Час 
впливу 

(дні) 

Дія, що спостерігалася 

-  Немає даних     

 
Токсичність для ґрунту 
Токсичність для ґрунту - дощові черв’яки (якщо є):  

Токсичність для ґрунту - рослини (якщо є):  

Токсичність для ґрунту - птахи (якщо є): 

Токсичність для ґрунту - корисні комахи (якщо є): 

Токсичність для ґрунту - ґрунтові бактерії (якщо є): 

12.2 Стійкість і розклад 
Абіотичний розклад 
Абіотичний розклад - фоторозклад у повітрі (якщо є):  

Абіотичний розклад - гідроліз у повітрі (якщо є): 

Абіотичний розклад - інші процеси (якщо є): 

 
Біологічний розклад 
Легко піддається біологічному розкладу - аеробні умови 

Інгредієнт(и) Посівний 
матеріал 

Аналітичний 
матеріал 

DT 50 Метод Оцінка 

-     Немає даних 

 
Легко піддається біологічному розкладу - анаеробні і морські умови (якщо є): 

Розклад у відповідних екологічних нішах (якщо є): 

12.3 Біоакумулятивний потенціал 
Коефіцієнт розподілу n-октанол/вода (ступінь гідрофобності) 

Інгредієнт(и) Значення Метод Оцінка Примітка 

- Немає даних    

 
Фактор біоконцентрації 

Інгредієнт(и) Значення Біологічний вид Метод Оцінка Примітка 

- Немає даних     

 
12.4 Рухливість у ґрунті 
Поглинання/десорбція у ґрунті або опадах 

Інгредієнт(и) Коефіцієнт Коефіцієнт Метод Тип Оцінка 
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 поглинання 
(органічний 

карбон/вода) 

десорбції 
(органічний 

карбон/вода)(дес) 

 ґрунту/опадів  

- Немає даних     

 

12.5 Результати оцінки PBT і vPvB 
Речовини, які відповідають критеріям PBT / vPvB (якщо є), перераховано у розділі 3: 

 
12.6 Інші несприятливі дії 
Інші несприятливі дії невідомі. 

 

 

13.1 Методи поводження з 
відходами  

Залишкові відходи/невикористані 
засоби: 

 
Концентровані розчини або забруднену упаковку необхідно піддавати утилізації у 
акредитовану організацію або у відповідності до вимог РФ. Не рекомендується зливати засіб 
до каналізації. Очищений пакувальний матеріал підходить для повернення або рециркуляції 
відповідно до місцевого законодавства. 

Європейський каталог відходів 20 01 30* - миючі засоби, які не входять до тих, що перелічені у 20 01 29. 

 
Порожня упаковка 
Рекомендація: Ліквідувати з дотриманням національного і місцевого законодавства. 
Відповідні миючі засоби: Вода, у разі необхідності - з миючим засобом. 

 

Наземний транспорт (Європейська угода про дорожнє перевезення небезпечних вантажів/Міжнародні правила залізничного 
перевезення небезпечних вантажів), морський транспорт (Кодекс ММНВ), повітряний транспорт (Технічні інструкції 
міжнародних організацій цивільної авіації для повітряних перевезень небезпечних вантажів / IATA-DGR) 
14.1 Номер ООН: Безпечний вантаж 

14.2 Належна транспортна назва ООН: Безпечний вантаж 

14.3 Клас(и) небезпеки транспортування: Безпечний вантаж 

14.4 Група пакування: Безпечний вантаж 

14.5 Небезпека для навколишнього середовища: Безпечний вантаж 

14.6 Особливі попереджувальні заходи для користувача: Безпечний вантаж 

14.7 Перевезення насипним (наливним) способом згідно з Додатком до МАРПОЛ і Кодексу IBC: Безпечний вантаж 
 

 

 

15.1 Нормативні/законодавчі акти з охорони праці, охорони здоров'я та охорони 
навколишнього середовища для продукту або суміші 

 

Регламенти ЄС: 
• Постанова (ЄС) № 1907/2006 - REACH 

• Постанова (ЄС) № 1272/2008 - CLP 
• Постанова (ЄС) № 648/2004 - Постанова по миючим засобам 
• Директива 93/42/ЄЄП відносно медичних виробів 
• Регламент ЄС: № 528/2012 для дезінфікуючих засобів 

 
Дозвіл або обмеження (Постанова (ЄС) № 1907/2006, розділи VII, VIII): Не застосовується 

 
Інгредієнти згідно з Регламентом ЄС 648/2004 про очисні засоби 
аніонні ПАВ, відбілювачі на кисневій основі < 5 % 

 
ПАВ (а), які містяться в цьому препараті відповідає (відповідають) критеріям біологічного розпаду, викладеним у Постанові (ЄС ) 
No.648/2004 на миючі засоби. Дані на підтримку цього твердження зберігаються у компетентних органів країн-членів, які повинні мати 
можливість ознайомлення з ними за їх прямим запитом або за запитом виробника миючого засобу. 

 
Унікальний ідентифікатор формули: 8WV2-Q07P-9001-8TKA 

 
15.2 Оцінка хімічної безпеки 
Для даної суміші оцінка хімічної безпеки не виконувалася. 

 

Інформація в даному документі базується на найновіших знаннях. Але вона не гарантує те, що засіб має якісь конкретні 
властивості і не може вважатися договором з юридично обов’язковою дією 

Код паспорту безпеки: MS1003184 Версія: 01.3 Ред.: 27.05.2018 
 

Причина перегляду: 
Дані правила з техніки безпеки містять зміни по відношенню до попередньої редакції у розділі (розділах): 2 
 

Процедура класифікації 
Суміші було класифіковано здебільшого на основі розрахунків даних про невикористання даних речовин відповідно до вимог 
Регламенту (ЄС) № 1272/2008. Якщо є певні класифікаційні дані про суміш або для класифікації можна використати принципи 
інтерполяції або сукупність доказів, 

РОЗДІЛ 13: Інформація з утилізації відходів 

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування 

РОЗДІЛ 15: Інформація про національне та міжнародне законодавство 

РОЗДІЛ 16: Додаткова інформація 
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то це необхідно вказати у відповідних розділах паспорту безпеки. Див. фізичні та хімічні властивості у розділі 9, токсикологічну 
інформацію - у розділі 11, а екологічну інформацію - у розділі 12. 

 

Скорочення: 
• AISE - Міжнародна асоціація виробників мила, миючих засобів і господарських товарів 
• DNEL - Похідний безпечний рівень 
• EUH - Звіт CLP про специфічну небезпеку 
• PBT - Стійкий, біоакумулятивний і токсичний 

• PNEC - Прогнозована концентрація без впливу 
• Номер REACH - Реєстраційний номер REACH без спеціальної частини, яка вказує на постачальника 
• vPvB - Дуже стійкий, дуже біоакумулятивний 
• ATE - Оцінка гострої токсичності 
• LD50 - Летальна доза, 50% 
• LC50 - Летальна концентрація, 50% 
• EC50 - Летальна концентрація, 50% 
• NOEL - Рівень, який не викликає помітної дії 
• NOAEL - Рівень, який не викликає помітної шкідливої дії 
• OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку 

 
Кінець паспорту безпеки 
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