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1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· KereskedelmiDEK
DEK
PRO
név:
Pro XF
· 1.2 Az anyagXF
vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása érvénytelen
· Az anyag / keverék alkalmazása Tisztítószer / Tisztítószer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó / szállító:
ASM
GmbH
ASM Assembly
Assembly Systems
Systems Switzerland
GmbH & Co. KG
Hardturmstrasse
105
Rupert-Mayer-Strasse
44, 81379 Munich,
CHNémetország
- 8005 Zürich,
Web: Svájc
www.asm-smt.com
Tel.
+41 44274
80 20 Fax +41 44274 80 22
E-mail:
reach@asmpt.com
www.dek.com
Tel: +49 (89) 20800-27819
reach@asmpt.com
Fax: +49 (89) 20800-36692
· További információk elérhetők itt: Tel +41 44 274 80 20
Fax +41 44 274 8022
· 1.4 Sürgősségi telefon:
telefonszám:
Tel +41
44 274 80/ 20
Fax +41hétfőtől
44 274 8022
+49 (89)
20800-27819
Nyitvatartás:
péntekig, 08:0017:00 GMT
*
2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint
A termék a CLP-rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
*

2.2 Jelölési elemek
Jelölés az 1272/2008 / EK rendelet szerint érvénytelen
Veszélyt jelző piktogramok érvénytelen
Jelszó érvénytelen
Figyelmeztető mondatokérvénytelen
2.3 Egyéb veszélyek
A PBT és a vPvB értékelésének eredményei
PBT: Nem alkalmazható.
vPvB: Nem alkalmazható.
3. SZAKASZ: Összetétel / információk az összetevőkről

· 3.2 Keverékek
· Leírás: Anyagok keveréke veszélytelen adalékokkal.
· Veszélyes összetevők: érvénytelen
· SVHCEgyik sem
· További információk:
A felsorolt veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
·
·
·
·
·

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása
Általános információk: az érintett személyeket friss levegőre kell vinni.
Belélegzés után: friss levegő biztosítása; forduljon orvoshoz panasz esetén.
Bőrrel való érintkezés után: azonnal távolítsa el a termék által szennyezett ruhát.
Szemmel való érintkezés után:
A nyitott szemet több percen keresztül folyó víz alatt öblítse le. Ha a tünetek nem
szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
· Lenyelés után:
Öblítse ki a szájat, és igyon sok vizet. Ha a
tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz
· 4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetett
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folyt. a 2. oldalon)
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· 4.3 Az azonnali orvosi ellátás és a szükséges különleges kezelés jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő oltószerek:
A környezeti feltételeknek megfelelő tűzoltási módszereket kell használni.
· Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok: Nincs.
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló tanácsok
· Védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárásokNem szükséges.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedje, hogy behatoljon a talajba / földbe.
Nem szabad csatornába / felszíni vagy talajvízbe bekerülnie.
· 6.3 A szennyezéselszigetelés és feltakarítás módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag,
fűrészpor) kell felitatni.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléssel kapcsolatban lásd a 7. fejezetet
A személyi védőfelszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8.
fejezetet. Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13.
szakaszt.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A szokásos óvintézkedéseket a vegyszerek kezelésekor be kell tartani.
· Tájékoztatás a robbanások és a tűz elleni védelemről: érvénytelen
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is
· Tárolás
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott
követelmények: Hűvös, száraz körülmények között jól
lezárt tartályokban tárolandó. Biztosítson padlózati
csatornát kivezetés nélkül.
· Közös tárolóra vonatkozó tárolási információk: Nem szükséges.
· A tárolási feltételekre vonatkozó további információk: Védje a fagytól.
· 7.3 Különleges végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem
állnak rendelkezésre.
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem
· További információk a műszaki létesítmények tervezéséről:
Nincsenek további adatok; lásd a 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Munkahelyi ellenőrzést igénylő határértékekkel rendelkező alkotóelemek:
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol
WEL Hosszú távú érték: 308 mg/m³, 50 ppm
Sk
· További információk: Az összeállítás során érvényes listákat szolgálnak alapul.
(folyt. a 3. oldalon)
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· 8.2 Expozíció ellenőrzése
· Egyéni védőeszközök:
· Általános védő- és higiéniai intézkedések:
A munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről /
elszívásról. Tartsa távol élelmiszerektől, italoktól
és takarmánytól.
Azonnal távolítsa el az elszennyeződött és szennyezett
ruhákat A szünetek előtt és a munka végén mosson kezet.
· Légzésvédelem: nem szükséges, ha a helyiség jól szellőző.
· A kezek védelme:
Védőkesztyűk
A kesztyű anyagának vízzárónak és ellenállónak kell lennie a termékkel / anyaggal /
készítménnyel szemben.
A kesztyű anyagának kiválasztása a behatolási idők, a diffúziós sebesség és a lebomlás
figyelembevételével
· Kesztyű anyaga
Nitrilkaucsuk, NBR
Az alkalmas kesztyűk kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi
jelzésektől is függ, és gyártótól függően változik. Mivel a termék több anyag
előkészítésének eredménye, a kesztyűanyag ellenállása előre nem kiszámítható, ezért a
felhasználás előtt ellenőrizni kell.
· A kesztyű anyagának penetrációs ideje
A pontos penetrációs időt a kesztyű gyártójának kell megállapítania, és azt be kell
tartani.
· Szemvédelem: biztonsági szemüveg
9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános információk
· Megjelenés:
Forma:
Folyadék
Szín:
Színtelen
Áttetsző
· Szag:
jellegzetes
· Szagküszöbérték:
Nincs meghatározva
· pH-érték:

Semleges

· Állapotváltozás
Olvadáspont / fagyáspont:
Kezdeti forráspont és forráspont
tartomány:

-3 °C

· Lobbanáspont:

Nincs

· Öngyulladási hőmérséklet:

A termék nem öngyulladó.

· Robbanásveszélyes tulajdonságok:

A termék nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határértékek:
Alsó:
Felső:

Nincs
Nincs

· Sűrűség 20 °C-on:

1,00 +/-0,02 g/cm³ (DIN 51757)

· Oldhatóság / keverhetőség
vízzel:

Teljes mértékben keverhető.

· Viszkozitás:
Dinamikus:
Kinematikai:

Nincs meghatározva
Nincs meghatározva

80 - 190 °C

(folyt. a 4. oldalon)
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· 9.2 Egyéb információk
rendelkezésre.

További lényeges információk nem állnak

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakcióképesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás / kerülendő körülmények:
Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják.
· 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Inkompatibilis anyagok: Tárolja az oxidálószerektől távol.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nincs
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem
teljesülnek.
· Az osztályozás szempontjából releváns LD / LC50-értékek: Nincs meghatározva
· Elsődleges irritáló hatás:
· Bőrkorrózió/irritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· Súlyos szemkárosodás / irritáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· CMR hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás)
· Csírasejt-mutagenitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· Karcinogenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem
teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· STOT egyszeri expozíció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok
nem teljesülnek.
· STOT ismételt expozíció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem
teljesülnek.
12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Vízi toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak
rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános megjegyzések:
1. (német rendelet) (saját besorolás) vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén
veszélyezteti
Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy annak nagy mennyisége talajvízbe, vízfolyásba
vagy szennyvízcsatornába kerüljön.
· 12.5 A PBT és a vPvB értékelésének eredményei
· PBT: Nem alkalmazható.
· vPvB: Nem alkalmazható.
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
(folyt. a 5. oldalon)
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Javaslat Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.
· Európai hulladékkatalógus
14 06 03* egyéb oldószerek és oldószeres keverékek
· Tisztítatlan csomagolások:
· Javaslat: Az ártalmatlanítást a hatósági előírások szerint kell végrehajtani.
14. SZAKASZ: Szállítási információk
·
·
·
·
·

14.1
ADR,
14.2
ADR,
14.3

·
·
·
·
·
·
·
·

ADR, ADN, IMDG, IATA
Osztály
Érvénytelen
14.4 Csomagolási csoport
ADR, IMDG, IATA
Érvénytelen
14.5 Környezeti veszélyek:
Nincs
Tengerszennyező:
Nem
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nincs
14.7 A Marpol és az IBC kódex II. Melléklete szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható.

UN-szám
ADN, IMDG, IATA
Érvénytelen
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
ADN, IMDG, IATA
Érvénytelen
Szállítási veszélyességi osztály (ok)

· Szállítás/További információk
· UN "Modellszabályozás":

Nem veszélyes a fenti előírásoknak
megfelelően.
Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozási információk
· 15.1 Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok az
adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatosan
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· A 2012/18 / EU irányelv
· Nevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET Az összetevők egyike sem szerepel.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:Kémiai biztonsági értékelést végeztek.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
Ezek az információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Azonban ezek nem jelentenek
garanciát semmilyen terméktulajdonságra, és nem hozhatnak létre jogilag érvényes
szerződéses kapcsolatot.
· * Az adatok az előző változathoz képest megváltoztak.
GB
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EN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK:
Tisztítószer-keverék, amely a következőket tartalmazza:
hígított (2-metoxi-metil-etoxi) -propanol CAS 34590-94-8 A termék
NINCS OSZTÁLYOZVA a 1272/2008 / EK rendelet szerint
A kéz védelme: Védőkesztyű. Szemvédelem: Biztonsági szemüveg. A
munkahelyen gondoskodni kell a jó szellőzésről / elszívásról. Tartsa távol
élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól. A szünetek előtt és a munka végén
mosson kezet.
Hűvös, száraz körülmények között jól lezárt tartályokban tárolandó. A
padlóvályút vízelvezetés nélkül biztosítsa. Ne engedje, hogy behatoljon a
talajba / talajba.
Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék vagy annak nagy mennyisége talajvízbe,
vízfolyásba vagy szennyvízcsatornába kerüljön. Folyadékot megkötő anyaggal
(homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális kötőanyag, fűrészpor) kell
felitatni.
A szemmel való érintkezés után: a nyitott szemet több percen keresztül folyó
víz alatt öblítse le.
Lenyelés után: öblítse ki a szájat, és igyon sok vizet.
Bőrrel való érintkezés után: azonnal távolítsa el a termék által szennyezett
ruhát.
Belélegzés után: Az érintett személyeket friss levegőre kell vinni.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz
Európai hulladékkatalógus:
14 06 03 - EGYÉB OLDÓSZEREK ÉS OLDÓSZERES KEVERÉKEK

YKA3AHVIrl 3A YnOTPE6A VI O6�VI

BG nPEAYnPE)KAEHVIrl:

CMeC OT nO41CTBa� areHT, CbAbp>Ka�a pa3peAeH
(2-MeTOKC1MeT1neTOKC1) npOnaHOn - CAS 34590-94-8
npOAyKTbT HE E KnACVIctVIWVIPAH CbrnaCHO PernaMeHT
(EO) 2 1272/2008
3a�1Ta Ha pb4eTe: 3a�1TH1 pbKaB141. 3a�1Ta Ha O41Te: 3a�1TH1 O41na
OC1rypeTe AO6pa BeHT1na41s/CMyKaTenHa C1CTeMa Ha pa6OTHOTO MsCTO.
CbxpaHsBa1Te Aane4 OT xpaH1TenH1 npOAyKT1, Han1TK1 1 cpypa>K1.
VI3M1Ba1Te C1 pb4eTe npeA1 nO41BK1Te 1 B Kpas Ha pa6OTH1s AeH.
Aa Ce CbxpaHsBa np1 xnaAH1 1 Cyx1 yCnOB1s B AO6pe 3aTBOpeH1 CbAOBe.
OC1rypeTe OTBOAH1TeneH KaHan 6e3 13xOA.
VI3xBbpnsHeTO Tps6Ba Aa Ce 13BbpW1 B CbOTBeTCTB1e C
Ocp141anH1Te pa3nOpeA61. He nO3BOnsBa1Te Aa npOH1KHe B
3eMsTa/nO4BaTa. Aa He Ce
AOnyCKa Hepa3peAeH npOAyKT 1n1 rOneM1 KOn14eCTBa OT HerO Aa
AOCT1rHaT AO nOAnO4BeH1Te BOA1, BOAH1Te 6aCe1H1 1n1 KaHan13a41sTa.
nOn11Te C
x1rpOCKOn14eH MaTep1an (nsCbK, A1aTOM1T, K1Cen1HH1 CBbp3Ba�1
Be�eCTBa, yH1BepCanH1 CBbp3Ba�1 Be�eCTBa, AbpBeH1 CTbprOT1H1).
CneA KOHTaKT C O41Te: 13nnaKHeTe OTBOpeHOTO OKO 3a HsKOnKO M1HyT1 nOA
Te4a�a BOAa. CneA nOrnb�aHe: 13nnaKHeTe yCTaTa, CneA KOeTO n11Te
MHOrO BOAa. CneA KOHTaKT C KO>KaTa: He3a6aBHO OTCTpaHeTe BCsKaKB1
Apex1, 3aMbpCeH1 OT npOAyKTa. CneA BA1WBaHe: VI3BeAeTe 3aCerHaT1Te
n14a HaBbH Ha 41CT Bb3Ayx. AKO C1MnTOM1Te He 134e3HaT, Ce
KOHCynT1pa1Te C neKap.
EBpOne1CK1 KaTanOr Ha OTnaAb41Te:
14 06 03 - APYrVI PA3TBOPVITEnVI VI CMECVI OT PA3TBOPVITEnVI

INSTRUCCIONES PARA SU USO Y PRECAUCIONES

ES GENERALES:

CN

Mezcla de agentes limpiadores que contiene
(2-metoximetiletoxi) propanol diluido - CAS34590-94-8
El producto NO ESTA CLASIFICADO de acuerdo con la
Regulaci6n (CE) N° 1272/2008

2- - CAS 34590-94-8
1272/2008 EC

Protecci6n de las manos: guantes protectores. Protecci6n de los ojos: gafas de
seguridad. Garantizar una buena ventilaci6n/escape de gases en el lugar de
trabajo. Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Almacenar en condiciones frescas y secas en receptaculos bien sellados.
Proporcionar un falso suelo sin salidas. No permita que penetre el suelo o la
tierra. No permita que entre en el alcantarillado, en aguas superficiales o aguas
subterraneas. Absorber con materiales aglutinantes de lfquidos (arena,
diatomida, aglutinante de acidos, aglutinantes universales, serrfn).

//

Tras entrar en contacto con los ojos: enjuague los ojos abiertos durante varios
minutos con agua corriente. Tras su ingesta: enjuaguese la boca y beba mucha
agua. Tras entrar en contacto con la piel: retire inmediatamente cualquier
prenda que se haya manchado del producto. Tras su inhalaci6n: saque a
aquellas personas afectadas al aire fresco. En caso de persistir los sfntomas,
consulte con un medico.

14 06 03 -

Catalogo europeo de residuos:
14 06 03 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES

CS NAVOD K POUZIT[ A OBECNA UPOZORNEN[:

DA BRUGSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:

Smes cisticfho prosti'edku s obsahem
(2-metoxymetyletoxy)propanolu - CAS34590-94-8
Tato latka NEN[ KLASIFIKOVANA v souladu s nai'fzenfm ES c. 1272/2008
Ochrana rukou: Ochranne rukavice. Ochrana ocf: Ochranne bryle.
Na pracovisti zajistete vhodne vetranf/odsavanf. Uchovavejte mimo potraviny,
napoje a krmiva. Pi'ed pi'estavkami a po praci si myjte ruce.
Uchovavejte na chladnem a suchem mfste v tesne uzavi'enych obalech.
Zajistete podlahove vpusti bez odtoku. Zamezte uniku do zeme/pudy.
Zamezte uniku do kanalizacnf soustavy, povrchovych nebo podzemnfch vod.
Absorbujte do materialu pohlcujfcfch kapaliny (napi'. pfsek, ki'emelina, kysela
nebo univerzalnf absorpcnf cinidla, piliny).
V pi'fpade styku s ocima: Otevi'ene oko po nekolik minut proplachujte pod
tekoucf vodou.
V pi'fpade pozitf: Lista ihned vyplachujte vodou a podejte velke mnozstvf.
V pi'fpade styku s kuzf: Veskere kontaminovane casti odevu okamzite svleknete.
V pi'fpade vdechnutf: Postizenou osobu pi'esunte na cerstvy vzduch.
Pokud pi'fznaky pi'etrvavajf, vyhledejte lekai'e.
Evropskeho katalogu odpadu:
14 06 03 - OSTATN[ ROZPOUSTEDLA A SMESI
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ROZPOUSTEDEL

Rensemiddelblanding med fortyndet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS34590-94-8
Produktet er IKKE KLASSIFICERET if0lge forordning (EU) Nr.
1272/2008
Handvrern: Beskyttende handsker. 0jenvrern: Sikkerhedsbriller. S0rg for
god ventilation/udluftning pa arbejdspladsen. Opbevares adskilt fra
f0devarer, drikkevarer og foder. Vask hrenderne f0r pauser og efter endt
arbejdstid.
Opbevares k0ligt og t0rt i tret lukkede beholdere. S0rg for, at der er et
gulvkar uden afl0b. Undga, at det siver ned i jorden. Undga, at det l0ber ud i
kloakker, overflade- eller grundvand. Sug det op med et materiale, der
binder vresken (sand, kiseljord, syrebindere, universelle bindere,
savsmuld).
Ved kontakt med 0jnene: Skyl det abne 0je i flere minutter med rigelige
mrengder vand. Kontakt en lrege, hvis symptomerne fortsretter.
Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand.
Ved kontakt med huden: Fjern straks t0j og sko, der er forurenet af
produktet.
Ved indanding: Bring tilskadekomne personer ud i frisk luft.
Kontakt en lrege, hvis symptomerne fortsretter.
Det Europreiske Affaldskatalog:
14 06 03 - ANDRE OPL0SNINGSMIDLER OG
OPL0SNINGSMIDDELBLANDINGER
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NUTZUNGSANWEISUNGEN UND ALLGEMEINE

DE WARNUNGEN:

Die Reinigungsmittelmischung enthalt verdonntes
(2-Methoxymethylethoxy)-Propanol - CAS34590-94-8
Das Produkt ist NICHT nach Verordnung (EC) Nr. 1272/2008 KLASSIFIZIERT

ET KASUTUSJUHISED JA OLDISED HOIATUSED:
Puhastusvahendi lahus, mis sisaldab lahustatud
(2-metoksometooletokso) propanooli. - CAS34590-94-8
Toodet EI OLE KLASSIFITSEERITUD vastavalt (EL) maarusele nr. 1272/2008

Handschutz: Schutzhandschuhe. Augenschutz: Schutzbrille. Gewahrleisten Sie
eine gute Beloftung/Abgasentsorgung am Arbeitsplatz.Von Nahrungsmitteln /
Getranken und Futter fernhalten. Waschen Sie sich vor den Pausen und nach
der Arbeit die Hande. In kohlen, trockenen Verhaltnissen in gut verschlossenen
Behaltern lagern. Bodenwanne ohne Ablauf nutzen. Darf nicht in den Boden/die
Erde gelangen. Darf nicht in die Kanalisation / das Oberflachen- oder
Grundwasser gelangen. Mit feuchtigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit,
sauren Bindemitteln, Universalbindemitteln, Sagespanen) absorbieren.

Kate kaitsmine: Kaitsekindad. Silmade kaitsmine: Kaitseprillid. Tagage tookohal
hea ventilatsioon/heitgaaside eemaldamine. Hoidke eemal toiduainetest,
jookidest ning soodast. Peske kasi enne puhkepause ning toopaeva lopus.
Hoiustage jahedas, kuivas kohas, hastisuletud mahutites. Tagage ilma
valjavooluavata porandabassein. Arge laske tootel imbuda maapinnasesse /
mulda. Arge laske tootel valguda kanalisatsioonikaevudesse / pinna- voi
pohjavette.Absorbeerige toode vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, hapet
siduvad ained, oldised siduvad ained, saepuru).

Nach Kontakt mit den Augen: Spolen Sie das offene Auge mehrere Minuten
langen unter laufendem Wasser aus. Nach dem Verschlucken: Spolen Sie den
Mund aus und trinken Sie reichlich Wasser. Nach Hautkontakt: Entfernen Sie
sofort jegliche Kleidung, die mit dem Produkt verunreinigt wurde. Nach dem
Einatmen: Bringen Sie die betroffenen Personen an die frische Luft.
Wenn die Symptome andauern, konsultieren Sie einen Arzt.

Peale silma sattumist: Loputage lahtist silma mone minuti jooksul jooksva vee
all. Peale allaneelamist: loputage suu ning seejarel jooge ohtralt vett.
Peale nahale sattumist: Eemaldage koheselt tootega kokkupuutunud
riietusesemed. Peale toote sissehingamist: Viige kannatanu varske ohu katte.
Kui somptomid ei kao, konsulteerige arstiga.
Euroopa jaatmeloend:
14 06 03 - MUUD LAHUSTID JA LAHUSTISEGUD.

Europaischer Abfallkatalog:
14 06 03 - ANDERE LOSUNGSMITTEL UND LOSUNGSMITTELGEMISCHE

EL

E EN KE n E n E :

M£fyµa µtoou Ka8ap1oµo0 TTou TT£p1tx£1 apa1wµtvr, (2µ£8o�uµ£8uAa18o�u) TTpoTTav6Ar, - CAS34590-94-8
To TTpo"6v EN E NA TA:: N M MEN o0µcpwva µ£ Tov Kavov1oµ6 (EK) Ap.
1272/2008
npooTaofa x£p1wv: npooTaT£uT1Kd ydvT1a. npooTaofa µaT1wv: npooTaT£uT1Kd
yuaA1d. E�aocpaAfoT£ KaA6 £�a£p1oµ6 oTov xwpo £pyaofac. 1aTr,p£fT£ µaKp1d
aTT6 Tp6cp1µa, TToTd Ka1 Tpocptc. nA0v£T£ Ta xtp1a TTp1v aTT6 Ta o1aA£fµµaTa
Ka1 oTo TtAoc Tr,c £pyaofac. ATTo8r,K£0oT£ o£ opoo£ptc, �r,ptc ouv8�K£c, o£
KaAd ocppay1oµtva oox£fa. naptx£T£ oxdpa aTTooTpdyy1or,c xwpfc t�ooo. Mr,v
£TT1TptTT£T£ Tr, o1£foouor, oTo toacpoc/To xwµa. Mr,v £TT1TptTT£T£ Tr,v £1opo� o£
uTTov6µouc/£TT1cpav£1aKd � uTT6y£1a 0oaTa. ATToppocp�oT£ µ£ uA1K6 ouvo£T1K6
uypwv (dµµo, o1aToµfTr,, ouvo£T1Kd o�twv, y£v1Kd ouvo£T1Kd, TTp1ovfo1a).
M£Td Tr,v £TTacp� µ£ Ta µdT1a: ::£TTA0v£T£ To µdT1 avo1xT6 y1a apK£Td A£TTTd
KdTw aTT6 Tp£xo0µ£vo v£p6. M£Td Tr,v KaTdTToor,: ::£TTA0v£T£ To oT6µa Ka1 TT1£fT£
TToA0 v£p6. M£Td Tr,v £TTacp� µ£ To otpµa: Acpa1ptoT£ aµtowc Tux6v £vo0µaTa TTou
txouv A£pw8£f aTT6 To TTpo"6v. M£Td Tr,v £1oTTvo�: BydAT£ Ta dToµa TTou txouv
£TTr,p£aoT£f oTov Ka8ap6 atpa.
Av Ta ouµTTTwµaTa £TT1µtvouv, ouµl3ouA£uT£fT£ 1aTp6.

FI

KAYTTOOHJEET JA YLEISIA VAROITUKSIA:
Pesuaine joka sisaltaa laimennettua
(2-metoksimetyylietoksi) propanolia - CAS34590-94-8
Tuotetta EI LUOKITELLA Saadoksen (EC) Nro.1272/2008 mukaan.

Kasien suoja: Suojakasineet. Silman suoja: suojalasit. Varmista, hyva
tuuletus/pakokaasun paasy tyopaikalla. Pida kaukana ruoka-aineista, juomista
ja rehusta. Pese kadet taukojen aikana ja tyopaivan lopussa. Varastoi viileissa,
kuivissa olosuhteissa, hyvin eristetyissa paineastioissa.
Sovella lattian kourua ilman lahtoa. Ala paasta pohjaveteen/maaperaan. Ala
anna value viemariin/pinta- tai pohjaveteen. Absorboi nestetta sitovalla
materiaalilla (hiekka, diatomiitilla, happamalla sideaineella, yleisilla sideaineilla,
yleissahanpurulla).
Silmayhteyden jalkeen: Huuhtele avatut silmat usean minuutin ajan juoksevan
veden alla. Nielemisen jalkeen: Huuhtele suu ja juo runsaasti vetta.
Ihokosketuksen jalkeen: Irrota valittomasti tuotteen kanssa likaiset vaatteet.
Sisaanhengityksen tapauksessa: Vie vaikutuksenalaiset ihmiset raittiiseen
ilmaan. Jos oireet eivat lopu, kysy neuvoa laakarilta.
Euroopan jatekatalogi:
14 06 03 -MUUT LIOTTEET JA LIUOTTIME

EupwTTa"K6c KaTdAoyoc aTTol3A�Twv:
14 06 03 - AAA AAYTE KA ME MATA AAYTON

FR MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS GENERALES :

GA TREORACHA USAIDE AGUS FOLAIRIMH GINEARALTA:

Solution d'agents nettoyants contenant du propanol dilue
(2-methoxymethylethoxy) - CAS34590-94-8
Le produit n'est PAS CLASSIFIE selon le reglement (CE) No.1272/2008

Glanadh meascan gnfomhaire ina bhfuil caolu
(2-meitocamethilethoxy) propanol - CAS34590-94-8
NIL AICME ag an tairge seo, de reir Rialachain (EC) Uimh. 1272/2008

Protection des mains : gants de protection. Protection des yeux : lunettes de
securite. Assurer une bonne aeration/evacuation des gaz au poste de travail.
Tenir eloigner des produits alimentaires, boissons et denrees. Se laver les
mains avant les pauses et en fin de travail. Stocker a l'abri de la chaleur et de
l'humidite dans des recipients bien fermes. Le sol doit etre dote d'une rigole
sans evacuation. Empecher toute penetration dans la terre / le sol.
Empecher toute penetration dans les egouts / les eaux de surface / la nappe
phreatique. Recueillir les liquides a l'aide d'un produit absorbant (sable,
kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure)

Cosaint lamha: Lamhainnf cosanta. Cosaint sul: Speaclaf sabhailteachta.
Cinntigh go bhfuil aeru/fdiu maith san ait oibre. Coimead amach 6 bhia-abhair,
deochanna agus fothu. Nigh na lamha roimh am sosa agus ag deireadh an lae
oibre. St6rail faoi choinnfollacha fuara, tirim, i gcoimeadain sealaithe go maith.
Tabhair umar talun gan asraon. Na lig don tairge a bheith suite ag an
talamh/ithir. Na lig don tairge dul isteach i searaigh / uisce talun n6 dromchla.
Suigh e le habhar tathaithe leachta (gainneamh, diat6imft, tathain aigeadacha,
tathain uilfoch, min saibh).

Apres tout contact avec les yeux : Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes,
sous l'eau courante en ecartant bien les paupieres. Apres ingestion: Rincer la
bouche puis boire beaucoup d'eau. Apres tout contact avec la peau : retirer
immediatement les vetements contamines par le produit.
Apres inhalation : transporter les personnes affectees dehors a l'air libre.
Si les sympt6mes persistent, consulter un medecin.

Tar eis teagmhail suile: nigh an suil ar oscailt ar feadh cupla n6imead faoi uisce
reatha. Tar eis slogtha: nigh an beal agus 6l go leor uisce. Tar eis teagmhail
craicinn: Bain aon eadaf salacha ag an tairge laithreach. Tar eis ionanalaithe:
Tabhair an duine faoi eifeacht an tairge amach san aer ur.
Ma fhanann na siompt6im, faigh comhairle liachta.
Catal6g dramhafl Eorpach:
14 06 03 - TUASLAGOIRI AGUS CUMAISC TUASLAGAIN EILE

Catalogue europeen des dechets :
14 06 03 - AUTRES SOLVANTS ET MELANGES A BASE DE SOLVANTS
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HU

HASZNALATI UTMUTATO ES ALTALANOS
OVINTEZKEDESEK:

IT

ISTRUZIONI PER L USO E AVVERTENZE GENERALI:

Hfgftott (2-metoxi-metil-etoxi) -propanolt tartalmaz6 tisztft6szer keverek
- CAS34590-94-8
A termek NEM OSZTALYOZOTT az 1272/2008 / EK rendelet szerint

Miscela di detergenti contenente (2-Metossimetiletossi)-propanolo diluito CAS34590-94-8
Prodotto NON CLASSIFICATO ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008

A kez vedelme: vedokesztyO. Szemvedelem: biztonsagi szemoveg
Tartsa tavol elelmiszerektol, italokt6l es takarmanyt6l. A szonetek elott es a
munka vegen mosson kezet. HOvos, szaraz korolmenyek kozott j6l lezart
tartalyokban taroland6. Biztosftson kimenet nelkoli padl6zati csatornat. Ne
engedje, hogy behatoljon a talajba / foldbe. Nem szabad csatornaba / felszfni
vagy talajvfzbe bekerolnie. Folyadekot megkoto anyaggal (homok, kovafold,
savmegkoto anyag, univerzalis kotoanyag, fOreszpor) kell felitatni.

Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. Protezione degli occhi:
utilizzare occhiali protettivi. Utilizzare in aree ben ventilate. Tenere lontano da
cibi, bevande e mangimi. Lavare le mani prima dei turni e al termine del lavoro.
Conservare in un luogo fresco e asciutto in contenitori ben chiusi. Disporre di
una canalina di raccolta a pavimento senza scolo. Impedire la penetrazione nel
terreno/suolo. Impedire la penetrazione nelle fognature, nelle acque superficiali
e nelle falde freatiche. Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia,
diatomite, legante acido, legante universale, segatura).

A szemmel val6 erintkezes utan: a nyitott szemet tobb percen keresztol foly6 vfz
alatt oblftse le. Lenyeles utan: oblftse ki a szajat, es igyon sok vizet. Borrel val6
erintkezes utan: azonnal tavolftsa el a termek altal szennyezett ruhat.
Belelegzes utan: az erintett szemelyeket friss levegore kell vinni.
Ha a tonetek nem szOnnek meg, forduljon orvoshoz.

Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente. Dopo la
deglutizione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. Contatto con la pelle:
togliersi di dosso gli abiti contaminati. In caso di inalazione: portare il soggetto
all aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

Eur6pai Hulladek Katal6gus:
14 06 03 - EGYEB OLDOSZEREK ES OLDOSZERES KEVEREKEK

Catalogo Europeo dei Rifiuti:
14 06 03 - ALTRI SOLVENTI E MISCELE DI SOLVENTI

JP
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LV

LIETOSANAS INSTRUKCIJA UN VISPARTGI
BRTDINAJUMI:

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR BENDRI !SPEJIMAI:

TTrTsanas lTdzeklis, kas satur ats�aidTtu (2-methoxymethylethoxy) propanolu
- CAS 34590-94-8
Produkts NAV KLASIFICETS atbilstosi Regulai (EK) Nr. 1272/2008

Valymo agento misinys, kuriame yra praskiesto
(2-metoksimetiletoksi) propanolio - CAS 34590-94-8
Produktas NEKLASIFIKUOJAMAS pagal reglamentq (EB) Nr.1272/2008

Roku aizsardzTba: aizsargcimdi. Acu aizsardzTba: aizsargbrilles. Nodrosiniet
darbvieta labu ventilaciju/izplOdi. Neglabajiet partikas produktu, dzerienu un
barTbas tuvuma. Pirms partraukumiem un pec darba beigsanas nomazgajiet
rokas. Glabajiet vesa, sausa vieta, ciesi noslegtos traukos. Nodrosiniet grTdas
noteci bez izejas. Nepie!aujiet iesOksanos zeme/augsne. Nepie!aujiet
nonaksanu kanalizacijas noteces/ virszemes vai gruntsOdeoos. Absorbejiet,
izmantojot s�idrumu uzsOcosu materialu (smiltis, diatomTts, skabju saistmateriali,
universali saistmateriali, zagskaidas).

Rank4 apsauga: apsaugines pirstines. Aki4 apsaugines priemones: apsauginiai
akiniai. Uztikrinti tinkamq vedinimq / istraukiamqjq ventiliacijq darbo vietoje.
Laikyti toliau nuo maisto, gerim4 ir pasar4. Pries pertraukas ir darbo pabaigoje
plauti rankas. Laikyti vesioje, sausoje vietoje sandariai uzdarytoje taroje.
Pateikite grind4 lovi be isleidimo angos. Vengti produkto patekimo i zem� / dirvq.
Vengti produkto patekimo i nutekamqjq kanalizacijq / pavirsiaus ar gruntinius
vandenis. Issipylus, absorbuoti skysci4 risamqja medziaga (tokia kaip smelis,
rOgsci4 risikliai, universalOs risikliai, pjuvenos).

Pec nok!Osanas acTs: vairakas minOtes skalojiet atvertas acis tekosa OdenT. Pec
norTsanas: izskalojiet muti un dzeriet daudz Odens. Pec saskares ar adu:
nekavejoties novelciet apgerbu, kas notraipTts ar produktu.
Pec ieelposanas: nogadajiet skartas personas svaiga gaisa.
Ja simptomi nepariet, konsultejieties ar arstu.

Patekus i akis: praplauti atmerktas akis tekanciu vandeniu kelias minutes.
Prarijus: skalauti burnq ir gerti daug vandens. Patekus ant odos: nedelsiant
nusiimti visus uzterstus drabuzius. !kvepus: isvesti nukentejusiuosius asmenis i
grynq orq. Jei simptomai islieka, kreiptis i gydytojq.

Eiropas atkritumu katalogs:
14 06 03 - CITI S1$TDINATAJI UN S1$TDINATAJU MAISTJUMI

Europos atliek4 katalogas:
14 06 03 - KITI TIRPIKLIAI IR TIRPIKLIL) MISINIAI
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MT

ISTRUZZJONIJIET GRALL-UZU U TWISSIJIET
GENERALI:

ARAHAN UNTUK PENGGUNAAN & LANGKAH

MY BERJAGA-JAGA UMUM:

Talilita ta' agent tat-tindif li fih (2-metossimetiletossi) propanol dilwit
- CAS 34590-94-8
Prodott MHUX IKKLASSIFIKAT skont ir-Regolament (KE) Nr.1272/2008

Campuran ejen pembersihan mengandungi propanol dicairkan
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produk TIDAK DIKELASKAN mengikut Peraturan (EC) No.1272/2008

Protezzjoni tal-idejn: Ingwanti protettivi. Protezzjoni gliall-gliajnejn: Nuccali
tas-sigurta. Kun zgur li hemm ventilazzjoni/ezawriment tajjeb fuq il-post
tax-xogliol. Zomm 'il-bogliod mill-ikel, xorb u glialf. Alisel idejk qabel il-brejks u
wara li tispicca x-xogliol. Alizen f'kondizzjonijiet friski u niexfa f'kontenituri
magliluqin sew. Ipprovdi vaska ta' ritenzjoni mal-art mingliar zbokk gliall-lirug.
Tliallix li jidliol fl-art / il-liamrija. Tliallix li jidliol fid-dranagg/l-ima tal-wicc jew ta'
talit l-art. Assorbi b'materjali li jixorbu l-ilma (ramel, diatomite, bajnders tal-acidu,
bajnders universali, serratura).

Perlindungan tangan: Sarung tangan pelindung. Perlindungan mata: Cermin
mata keselamatan. Pastikan pengudaraan/ekzos yang baik di tempat kerja.
Jauhkan daripada makanan, minuman dan makanan ternakan. Basuh tangan
sebelum rehat dan pada penghujung kerja. Simpan dalam keadaan sejuk dan
kering di dalam bekas yang dikedap. Sediakan palung lantai tanpa alur keluar.
Jangan biarkan masuk ke dalam tanah. Jangan biarkan memasuki pembetung/
permukaan atau air bawah tanah. Serap dengan bahan mengikat cecair (pasir,
diatomit, pengikat asid, pengikat sejagat, habuk papan).

Wara kuntatt mal-gliajnejn: lalilali l-gliajn miftulia glial bosta minuti talit l-ilma
gieri. F'kaz li jinbela': Lalilali il-lialq imbagliad ixrob liafna ilma. Wara kuntatt
mal-gilda: Nelilii immedjatament kwalunkwe liwejjeg li gew imcappsa bilprodott.
Wara inalazzjoni: Olirog persuni affettwati barra fl-arja friska.
Jekk is-sintomi jippersistu ikkonsulta tabib.

Selepas terkena mata:Buka mata dan bilas selama beberapa minit di bawah air
yang mengalir. Selepas tertelan:Bilas mulut dan kemudian minum banyak air.
Selepas terkena kulit: Segera tanggalkan pakaian yang dicemari produk.
Selepas tersedut: mangsa keluar ke udara segar.
Sekiranya gejala berterusan, dapatkan nasihat doktor.

Katalogu Ewropew tal-iskart:
14 06 03- SOLVENTI ORRA U TARLITIET TA' SOLVENTI

NL

GEBRUIKSAANWIJZING EN ALGEMENE
WAARSCHUWING:

Reinigingsmiddel met verdund (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
Product is NIET GECLASSIFICEERD volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008
Handbescherming: beschermende handschoenen. Oogbescherming:
veiligheidsbril. Zorg voor goede doorluchting / luchtafvoer op de werkplek. Uit de
buurt van etenswaren, dranken en voeders bewaren. Handen wassen voor
pauzes en aan het einde van de werkdag. Opslaan in koele, droge omgeving in
goed verzegelde containers. Een goot zonder afvoer voorzien in de vloer. Laat
niet in de grond/bodem doordringen. Laat niet in afvoer/oppervlakte- of
grondwater doordringen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel,
zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Na contact met het oog: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met
stromend water spoelen. Na inslikken: mond spoelen en vervolgens veel water
drinken. Na contact met de huid: onmiddellijk alle kleding verwijderen die is
verontreinigd met het product. Na inademing: getroffen personen naar de frisse
buitenlucht brengen. Bij blijvende symptomen arts raadplegen.

Katalog sisa Eropah:
14 06 03 - LAIN-LAIN PELARUT DAN CAMPURAN PELARUT

NO BRUKSANVISNING OG GENERELLE ADVARSLER:
Rengj0ringsmiddel med fortynnet
(2-methoxymethylethoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Produktet er ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Beskyttelse av hender: Vernehansker. 0yevern: Vernebriller. S0rg for god
ventilasjon pa arbeidsplassen. Hold vekk fra matvarer, drikkevarer og for. Vask
hendene f0r pauser og pa slutten av arbeidet. Oppbevar i kj0lige, t0rre forhold i
godt forseglede beholdere. S0rg for gulvavl0p uten utl0p. Ikke la det trenge inn i
bakken/jorda. Ikke la det ga ut i kloakk, jorda eller grunnvann. Absorber med
vreskebindende materiale (sand, diatomitt, syrebindemidler,
universalbindemidler, sagflis).
Etter 0yekontakt: Skyll 0ynene i flere minutter under rennende vann. Etter
svelging: Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Etter hudkontakt: Umiddelbart
fjern plagg som er ber0rt av produktet. Etter innanding: Ta ber0rte personer ut i
frisk luft. Om symptomene vedvarer, kontakt lege.
Europeisk avfallskatalog:
14 06 03 - OTHER SOLVENTS AND SOLVENT MIXTURES

Europese afvalcatalogus:
14 06 03 - ANDERE OPLOSMIDDELEN EN OPLOSMIDDELENMENGSELS

PL

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA I OGOLNE SRODKI
OSTROZNOSCI:
Mieszanina srodka czyszczqcego zawiera
rozcier'czony (2-Metoksymetyloetoksy)propanol - CAS 34590-94-8 Produkt NIE
ZOSTAt SKLASYFIKOWANY zgodnie z
rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

Ochrona rqk: r�kawice ochronne. Ochrona oczu: okulary ochronne. Zapewnic
dobry nawiew/odsysanie w miejscu pracy. Przechowywac z dala od srodk6w
spozywczych, napoj6w i pasz. Umyc r�ce przed kazdq przerwq i po
zakor'czeniu pracy. Przechowywac w szczelnie zamkni�tych pojemnikach w
chfodnym i suchym miejscu. Zapewnic wann� sciekowq bez odpfywu. Nie
dopuscic do przedostania si� do podfoza/gruntu. Nie dopuscic do
przedostania si� do kanalizacji/w6d powierzchniowych lub gruntowych.
Zebrac za pomocq materiafu wiqzqcego ciecze (piasku, ziemi okrzemkowej,
materiafu wiqzqcego kwas, uniwersalnego materiafu wiqzqcego, trocin).
Po kontakcie z oczami: pfukac otwarte oko przez kilka minut pod biezqcq wodq.
Po pofkni�ciu: wypfukac jam� ustnq i popic duzq ilosciq wody. Po kontakcie ze
sk6rq: niezwfocznie zdjqc odziez zanieczyszczonq produktem. Po wdychaniu:
osob� poszkodowanq wyprowadzic na swieze powietrze.
Jesli objawy nie ust�pujq, skontaktowac si� z lekarzem.
Europejski katalog odpad6w:
14 06 03 - INNE ROZPUSZCZALNIKI I MIESZANINY ROZPUSZCZALNIKOW

PT INSTRUCOES DE UTILIZACAO E PRECAUCOES
GERAIS:

Produto de limpeza contendo (2-metoximetiletox) propanol diluido
- CAS 34590-94-8
O produto NAO SE ENCONTRA CLASSIFICADO de acordo
com o egulamento (EC) N.01272/2008
Protei;ao das maos: luvas protetoras. Protei;ao dos olhos: 6culos de protei;ao.
Assegurar ventilai;ao/exaustao adequada no local de trabalho. Manter longe de
produtos alimentares, bebidas e rai;oes. Lavar maos antes de fazer pausas e
no fim do expediente. Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco
e seco. Utilizar tabuleiro para chao sem escoamento. Nao permitir a penetrai;ao
do produto no chao/solo. Nao permitir que o produto entre em contacto com os
esgotos/aguas subterraneas. Absorver com produtos pr6prios de absori;ao de
liquidos (areia, diatomito, aglomerantes de acidos, aglomerantes universais,
serradura).
Ap6s contacto com os olhos: lavar os olhos abertos repetidamente, durante
varios minutos, com agua corrente. Ap6s ingestao: lavar bem a boca e depois
beber muita agua. Ap6s contacto com a pele: remover imediatamente qualquer
vestuario que tenha entrado em contacto com o produto. Ap6s inalai;ao: levar
pessoas afetadas para local ventilado. Se os sintomas persistirem, consultar um
medico.
Lista Europeia de Residuos:
14 06 03 - OUTROS SOLVENTES E SOLVENTES PRODUTOS
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IINSTRUC'IUNI DE UTILIZARE $I MASURI

RO DE PRECAU'IE GENERALE:

v1HCTPYKL.v1rl nO 3KCnnYATAL.v1v1 v1 O5L.Lv1E

RU nPEAOCTEPE)KEHv1rl:

Amestec de agent de curatare care contine propanol diluat
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
Produsul NU ESTE CLASIFICAT in conformitate cu
Reglementarea (CE) Nr. 1272/2008

CMeCb An5 O41CTK1, COAep)KaL1a5 pa36aBneHHbIII
(2-MeTOKC1MeT1n3TOKC1) npOnaHOn - CAS 34590-94-8
AaHHbIII npOAYKT HE KnACCv1<lv1L.v1PYETCrl
COrnaCHO PernaMeHTY EC Q 1272/2008

Protectia mainilor: Manu�i protectoare. Protectie pentru ochi: Ochelari de
protectie. A se asigura o buna ventilatie/epuizare la locul de munca. Nu atingeti
produse alimentare, bauturi racoritoare sau mancare. Spalati mainile inainte de
pauze �i la sfar�itul programului de munca. Depozitati produsul in zone
racoroase, uscate, in recipiente bine sigilate. Asigurati-va ca podeaua are albie,
fara ie�ire. Nu permiteti produsului sa penetreze solul/ pamantul. Nu permiteti
produsului sa intre in canalizari/ suprafete sau in panza freatica. Absorbiti
produsul cu material care absoarbe lichidul (nisip, diatomit, acid absorbant,
absorbanti universali, rumegu�).

3aL11Ta pYK: 3aL11THbe nep4aTK1. 3aL11Ta rna3: 3aL11THbe O4K1. O6eCne41Tb
AOCTaTO4HYIO BeHT1n5-11IO pa6O4erO MeCTa. XpaH1Tb OTAenbHO OT
npOAYKTOB
n1TaH15, Han1TKOB 1 KOpMOB. MOIIITe pYK1 nepeA nepepbBaM1 1 nO
OKOH4aH11 pa6OTb. XpaH1Tb B CYxOM, npOxnaAHOM MeCTe B nnOTHO
3aKpbTOIII Tape.
O6eCne41Tb nOn KOpbTO 6e3 pO3eTK1. He AOnYCKaIIITe npOH1KHOBeH15 B
3eMnIO/nO4BY. He AOnYCKaTb nOnaAaH15 npOAYKTa B KaHan13a-11OHHYIO
C1CTeMY, nOBepxHOCTHbe 1n1 rpYHTOBbe BOAb.CO61paIIITe MaTep1an C
nOMOL1bIO CB53YIOL1erO )K1AKOCTb MaTep1ana (neCOK, A1aTOM1T,
K1CnOTHbe CB53YIOL11e, On1nK1).

Dupa contactul cu ochii: Clatiti ochiul deschis timp de cateva minute sub jet de
apa. Dupa inghitire: Clatiti gura �i apoi beti multa apa. Dupa contactul cu pielea:
1ndepartati imediat orice haine murdarite de produs. Dupa inhalare: Directionati
persoanele afectate afara, in aer liber. Daca simptomele persista, consultati un
doctor.
Catalog european al de�eurilor:
14 06 03 - AL'I SOLVEN'I $I AMESTECURI DE
SOLVEN'I

SK NAVOD NA POUZITIE A VSEOBECNE

nOCne KOHTaKTa C rna3aM1: npOMOIIITe OTKpbTbIII rna3 nOA npOTO4HOIII
BOAOIII B Te4eH1e HeCKOnbK1x M1HYT. nOCne npOrnaTbBaH15: npOnOnOCKaTb
pOT 1 Bbn1Tb O61nbHOe KOn14eCTBO BOAb. nOCne KOHTaKTa C KO)KeIII:
HeMeAneHHO CH1M1Te 3arp53HeHHYIO npOAYKTOM OAe)KAY. nOCne BAbxaH15:
nOCTpaAaBwerO HeO6xOA1MO pa3MeCT1Tb Ha CBe)KeM BO3AYxe. np1
COxpaHeH11 C1MnTOMOB O6paT1TbC5 3a MeA1-11HCKOIII nOMOL1bIO.
EBpOneIIICK1III KnaCC1Q)1KaTOp OTxOAOB:
14 06 03 - APYrv1E PACTBOPv1TEnv1 v1 CMECv1 PACTBOPv1TEnELl

SL

NAVODILA ZA UPORABO IN SPLOSNA OPOZORILA:

UPOZORNENIA:
Cistilna mesanica vsebuje razredceni
(2-metoksimetiletoksi) propanol - CAS 34590-94-8
Izdelek NI RAZVRSCEN v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008

Zmes cistiaceho prostriedku obsahujuca zriedeny
(2-metoxymetyl-etoxy) propanol - CAS 34590-94-8
Vyrobok NIE je KLASIFIKOVANY podl'a nariadenia (ES) c. 1272/2008
Ochrana ruk: ochranne rukavice. Ochrana ocf: ochranne okuliare. Na pracovisku
zabezpecte dobre vetranie/odsavanie. Neskladovat' v blfzkosti potravfn, napojov
a krmfv. Pred prestavkami a na konci prace si umyte ruky. Skladovat' v
chladnom, suchom prostredf v dobre uzatvorenych nadobach. Zabezpecte
podlahovy zl'ab bez vytoku. Zabrante preniknutiu do zeme/pody. Zabrante
vniknutiu do kanalizacie / povrchovych a podzemnych vod. Absorbujte pomocou
materialu viazuceho kvapalinu (piesok, diatomit, kysle pojiva, univerzalne pojiva,
piliny).
Po zasiahnutf ocf: otvorene oci vyplachujte niekol'ko
minut pod tecucou vodou. Po pozitf: vyplachnut' usta a
potom vypit' vel'ke mnozstvo vody. Po kontakte s
pokozkou: oblecenie znecistene vyrobkom ihne'
odstrante. Po vdychnutf: postihnute osoby zave'te na
cerstvy vzduch.
Ak sympt6my pretrvavaju, pora'te sa s lekarom.

Zascita rok: Zascitne rokavice. Zascita oci: Varnostna ocala. Poskrbite za dobro
prezracevanje/izcrpanje na delovnem mestu. Hranite izdelek loceno od zivil,
pijac in krme. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke. Shranjujte v hladnem
in suhem prostoru, v dobro zaprtih posodah. Zagotovite talno korito brez odtoka.
Preprecite izlitje izdelka v tla/zemljo. Preprecite izlitje izdelka v kanalizacijo,
vodna zajetja in podtalnico. Odstranite razliti izdelek s pomocjo absorpcijskih
materialov (npr. pesek, diatomejska zemlja, kislinski vezalci, univerzalni vezalci
ali zagovina).
Po stiku z ocmi: Pri odprtih vekah vec minut izpirajte oci pod tekoco vodo. Po
zauzitju: Izperite usta, nato spijte veliko vode. Po stiku s kozo: Takoj odstranite
vsa oblacila, ki so umazana ali kontaminirana z izdelkom. Po vdihavanju:
Prenesite prizadeto osebo na svezi zrak. Ce se simptomi ne umirijo, poiscite
zdravnisko pomoc.
Evropski katalog odpadkov:
14 06 03 - DRUGA TOPILA IN MESANICE TOPIL

Eur6psky katal6g odpadov:
14 06 03 - OSTATNE ROZPUSTADLA A ZMESY ROZPUSTADIEL

SV

BRUKSANVISNING OCH ALLMANNA
FORSIKTIGHETSATGARDER:

TH

Rengoringsmedel innehallande utspadd
(2-metoximetyletoxi) propanol - CAS 34590-94-8
Produken ar INTE KLASSIFICERAD enligt forordning (EG) Nr.1272/2008
Handskydd: skyddshandskar. Ogonskydd: skyddsglasogon. Sorj for god
ventilation/utsug pa arbetsplatsen. Undvik kontakt med livsmedel, drycker och
fodermedel. Tvatta handerna fore raster och efter arbetet. Lagra svalt och torrt i
val tillslutet emballage. Golvtrag utan utlopp ombesorjes. Lat inte tranga ner i
marken/jorden. Lat inte att tranga ner i avloppsnat, yt- eller grundvatten. Sug
upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sagspan).

:
= (2-methoxymethylethoxy) propanol
- CAS 34590-94-8
(EC) 1272/2008
:.:.
f>/ f> .
.
.
..
/.
/.

Vid kontakt med ogonen: spola ogonen oppna i flera minuter under rinnande
vatten. Vid fortaring: skolj munnen och drick rikligt med vatten. Vid hudkontakt:
avlagsna omedelbart kladesplagg som fororenats med produkten. Vid
inandning: ta berorda personer ut i friska luften. Om besvar kvarstar, kontakta
lakare.
Europeiska avfallskatalogen:
14 06 03 - ANDRA LOSNINGSMEDEL OCH
LOSNINGSMEDELSBLANDNINGAR

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Appendix - March
2018 Page 7 of 7

(
)

ASM Assembly Systems GmbH - DEK ProXF - TSDS_006.1.2 - Appendix - March
2018 Page 8 of 7

TR KULLANIM TALiMATLARI VE GENEL UYARILAR:
Seyreltilmi$ (2-metoksimetiletoksi) propanol iceren temizlik maddesi kar1$1m1
- CAS 34590-94-8
Oron (AT) No.1272/2008 say1l1 Yonetmelik uyar1nca SINIFLANDIRILMAMI$TIR.
El korumas1: Koruyucu eldiven. Goz korumas1: Emniyet gozlogo. i$ yerinde iyi bir
havaland1rma/tahliye saglay1n. G1da maddelerinden, iceceklerden ve yemlerden
uzak tutun. Molalardan once ve cal1$man1n sonunda ellerinizi y1kay1n. Serin, kuru
ko$ullarda, s1zd1rmaz kaplarda saklay1n. Bo$altma c1k1$1 olmaks1z1n bir taban
tablas1 saglay1n. Yeralt1na/topraga nofuz etmesine izin vermeyin. Kanalizasyona /
yozey veya yeralt1 suyuna kar1$mas1na izin vermeyin.
S1v1 baglay1c1 materyal (kum, diyatomit, asit baglay1c1lar, evrensel baglay1c1lar, tala$)
kullanarak emdirin.
Goz temas1 halinde: Gozo ac1k halde birkac dakika boyunca akan suda y1kay1n.
Yutma halinde: Agz1 calkalay1n ve bol su icin. Cilt temas1 halinde: Oronon
bula$t1g1 tom giysileri derhal c1kar1n. Solunmas1 halinde: Etkilenen ki$ileri ac1k
havaya c1kar1n. Belirtiler gecmezse bir doktora ba$vurun.

Avrupa at1k katalogu:
14 06 03 - DiGER <;OZOCOLER VE <;OZOCO KARI$IMLARI

VN HU'O'NG DAN SU Dl)NG & OE PHONG CHUNG:
RHQp chat lam s�ch chll'a hon hQp propanol pha loang
(2-methoxymethylethoxy) - CAS 34590-94-8
San pham KHONG OU'Q'C PHAN LOAI theo Quy djnh (EC) so 174/2008
Bao v$ tay: Gang tay bao ho. Bao v$ m�t: Kfnh an toan. Oam bao thong
gi6/thoang khf t�i nai lam vi$c. Oe xa thl,Jc pham, do uong va thll'c an. RUa tay
trUOc khi nghT va khi ket thuc cong vi$c. Bao quan trong cac thCng chll'a kfn a nai
mat me va kho rao. Cung cap mang san khong c6 o c�m. Khong de chay vao dat
dai/dat. Khong de chay vao cong ranh/nUOc be m$t ho$c nUOc ngam. Hap th1
b�ng v�t li$u lien ket long (cat, diatomite, chat ket dfnh axit, chat ket dfnh pho
quat, mCn cUa).
Sau khi tiep xuc m�t: Ma m�t de rUa trong vai phut vOi nUOc chay. Sau khi
nuot phai: RUa s�ch mi$ng va uong th�t nhieu nUOc. Sau khi tiep xuc vOi da:
Ngay l�p tll'c bo quan ao bj san pham lam ban. Sau khi hft phai: Chuyen nhCng
ngUOi bj anh hUang ra ngoai khong khf trong lanh. Neu tri$u chll'ng van con,
hay hoi y kien bac si.
Danh m1c chat thai chau Au:
14 06 03 - DUNG MOI KHAC VA HON HQ'P DUNG MOI
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