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UPROSZCZONE WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA

HYPRED FORCE 7 

Środek do dezynfekcji sprzętu i pomieszczeń do hodowli zwierząt. Produkt bakteriobójczy i wirusobójczy. Do wykorzystania w sektorze weterynaryjnym.
Środek do dezynfekcji przeznaczony do stosowania w przemyśle rolno-spożywczym.

ZAROŻENIE/NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Niebezpieczeństwo

Substancje na podstawie których zaklasyfikowano produkt : 1% <= Chlorek didecylodimetyloamoniowy < 5%, 5% <= Czwartorzędowe zwiazkiamoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo,chlorki < 10%, 10% <=
Aldehyd glutarowy < 25%

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332: Działa
szkodliwie przez drogi oddechowe H334: Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.  EUH 071: Działa żrąco na drogi oddechowe. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności : P260:Nie wdychac par/rozpylonej cieczy. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P284:
[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338:W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można
je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310:Natychmiast skontaktowaćsię z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391: Zebrać wyciek. P501: Zawartość /pojemnik usuwać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów
zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. 

OCHRONA OSOBISTA
Ochronę rąk : Używać rękawic posiadających homologację EN 374 odpornych na produkty chemiczne. Zalecane materiały do szczelnych rękawic. Kauczuk butylowy. Guma nitrylowa (NBR). W przypadku

krótkotrwałegokontaktuzaleca się stosowanie rękawic klasa ochrony 3 lub wyższa (czas przenikania powyżej 60 minut zgodnie z normą EN 374).  W przypadku długotrwałego lub częstego kontaktu zaleca się
stosowanie rękawic klasa ochrony 6 (czas przenikania powyżej 480 minut zgodnie z normą EN 374). 

Ochronę oczu lub twarzy : Nosić okulary ochronne zgodne z normą EN 166.
Ochronę dróg oddechowych : Podczas stosowania powodującego wytwarzanie się oparów należy stosować kompletną maskę zgodną z normą EN 136 posiadającą filtr (zgodny z normą EN
141 lub EN 14387) typu:ABEK.Podczas zastosowania powodującego powstawanie aerozoli należy stosować kompletną maskę zgodną z normą EN 136 posiadającą filtr (zgodny z normą EN
143) typu: P3: Cząstki, aerozole stałe i ciekłe Można łączyć filtry przeciwoparowe i przeciwaerozolowe.
Ochrona skóry/ciała : Nosić gumowce i odzież ochronną zbezpieczającą przed substancjami chemicznymi.
Specjalne wskazania higieniczne : Płuczka do oczu i prysznic bezpieczeństwa powinny być dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnego narażenia. Po każdym użyciu, myć systematycznie indywidualne

wyposażenie ochronne. Postępować zgodnie z dobrymi praktykami higieny przemysłowej i zasadami bezpieczeństwa.

SKŁADOWANIE
Miejsce składowania : Środek kwasowy

WARUNKI STOSOWANIA
Przechowywanie : Wskazane jest pozostawienie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać czystym i chłodnym pomieszczeniu z dala od żródeł ciepła i intensywnego światła. Trzymać z dala od produktów, których

należy unikać (patrz pkt. 10). Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Opakowania: Kanister, Beczka

Rozpuszczanie /  Przepakowanie :  >W opakowaniu posiadającym etykietę, przeznaczonym do tego celu. Po opróżnieniu należy obficie spłukać wodą wszystkie narzędzia, naczynia i cały sprzęt.

Zasady higieny :  >Systematycznie myć ręce. Przestrzegać zasad higieny obowiązujących w zakładzie.

 PIERWSZA POMOC

Kontakt ze skórą : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Natychmiast zmyć wodą pitną przez co najmniej 15 minut. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Kontakt z oczami : Przez około 15 minut przemywać delikatnym strumieniem wody trzymając powieki szeroko otwarte. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Połknięcie : Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Przetransportować do szpitala.
Wdychanie : Wyprowadzić na zewnątrz. W razie konieczności rozpocząć sztuczne oddychanie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku trudności w oddychaniu kompetentna osoba powinna podać

tlen.

Gaszenie pozaru :
Wyjątkowe ryzyko : HYPRED FORCE 7 jest produktem niezapalnym. Natomiast podczas spalania może powstawać tlenek węgla i dwutlenek węgla.
Zalecane środki do gaszenia pożaru : Woda w spryskiwaczu. Piana, Proszek, dwutlenek węgla.
Środki których należy unikać przy gaszeniu  : Żadne z wiadomych nam środków.
Środki ochronne : Nosić maskę ochronną i kombinezon ochronny. Zebrać oddzielnie skażona wodę pozostałą po gaszeniu, nie zrzucać jej do kanalizacji. Schłodzić zagrożone naczynia wodą.

ŚRODOWISKO / PRZETWARZNIE ODPADÓW
Srodki ostroznosci przy przypadkowym rozsypaniu sie produktu  :
Mały wyciek : Przepompować do zapasowego pojemnika bezpieczeństwa.
Duży wyciek : Nigdy nie należy umieszczać rozlanego produktu w fabrycznym opakowaniu celem ponownego wykorzystania. Przechowywać w odpowiednich opakowaniach, odpowiednio znakowanych i

zamkniętych, celem usunięcia. Oznaczyć, rozlaną substancję przepompowuje się do odpowiedniego zbiornika.

Usuwanie odpadów :  Nie wyrzucać produktu bezpośrednio do ścieków lub do gleby.
Postępowaćzgodnie z Dyrektywą2008/98/WE z 19.11.2008,z późniejszymi zmianami roku dotyczącą odpadów oraz z decyzją 2000/532/WE (z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji 2014/955/WE),

która zawiera listę odpadów uważanych za niebezpieczne, które należy dostarczyć do autoryzowanego punktu zbiórki.
Postępowanie z opakowaniami : 

 KONTAKT 112
spółka warsztat  

Kierownik produkcji : Kierownik bezpieczeństwa : Ratownicy, z którymi należy się kontaktować :

Data wyświetlenia Kierownik Podpis
 

Z dokumentem tym nie jest związana żadna odpowiedzialność prawna czy sądowa. Nie zastępuje karty bezpiczeństwa produktu.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące

produktu.
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