
                                                                                                      
                                                                                                       

                                                                             

  בטיחותגיליון
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

1. זיהוי החומר \ התכשיר והחברה
 

 

 
 .אין :מרכיבים העלולים להוות סיכון

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 זיהוי סיכונים. 3
 

 .לא מסוכן: סיווג
 .אין: הנוגעות לסיכונים לאדם ולסביבה, הוראות מיוחדות

 .המוצר מסווג כתמרוק וככזה אינו נתון לסיווג חומרים מסוכנים
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 עזרה ראשונה. 4
 

 .לא נדרשות: הוראות כלליות
 .לא ישים: במקרה של שאיפת החומר

 .לא ישים: במקרה של מגע בעור
 .לשטוף מייד בכמות גדולה של מים ולפנות במקרה הצורך לקבלת טיפול רפואי: במקרה של מגע בעיניים

לשתות כמות רבה של מים ולפנות במקרה ,  את הפהלשטוף. אין לגרום להקאה: במקרה של בליעה
 .הצורך לקבלת טיפול רפואי

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אמצעי כיבוי אש. 5
 

 .מים, אבקת כיבוי, חמצני-פחמן דו: אמצעים מתאימים לכיבוי אש
 .לא נדרש: ציוד הגנה מיוחד

 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זיהוי החומר / תכשיר והחברה
שם המוצר: קליניק/ קליניק נטורל

סוג המוצר: תכשיר טיפוח אישי לשימוש מקצועי
השימוש המומלץ: טיפוח אישי 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2. הרכב \ מידע על רכיבים



                                                                                                      
                                                                                                       

                                                                             

  בטיחותגיליון 
 

      המשך-    MSDS     קליניק נטורל/ קליניק
          
            

 אמצעים במקרה של  שפך. 6  
 

 .לא נדרש: אמצעי הגנה לבני אדם
 . לדלל עם כמות מים רבה ולשטוף: אמצעים להגנה סביבתית

 .לסלק בהתאם לתקנות, לאסוף באמצעות חומר אינרטי וסופג: ילוק שיטת ס
 טיפול ואחסון. 7
 

 .כללים מקובלים לעבודה עם כימיקלים: טיפול 
 .לא נדרשים אמצעים מיוחדים: הגנה מהתפוצצות ומשריפה

 .בהתאם לתקנות מקומיות: אחסון
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 גבולות חשיפה וציוד להגנה אישית. 8

 לא מכיל:  מרכיבים עם ערך סף אשר נדרש לגביהם ניטור
 :אמצעים להגנה אישית

 :אמצעים כלליים להגנה וגיהות
 .מנע מגע עם עיניים

 .לא נדרש בתנאים רגילים:  הגנה למערכת הנשימה-
 .לא נדרש בתנאי שימוש רגילים: הגנה לעיניים -
 .לא ישים:  הגנה לידיים-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 תכונות פיסיקליות וכימיות. 9
 

 .נוזל לבן: מראה
 .אופייני: ריח
pH - 6   

 . מלאה: במיםמסיסות
 . לא נקבע -: זמן רתיחה/נקודת
 . לא נקבע-: מיצוק/זמן היתוך/נקודת

 .לא ישים: נקודת הבזק
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 יציבות ּותגובה. 10
 

 .טובה בתנאי אחסון תקינים: יציבות
 . טמפרטורות קיצוניות וחשיפה לשמש -: תנאים שיש להימנע מהם
 .לא ידועים: תוצרי התפרקות מסוכנים

 .לא ידועות: תגובות מסוכנות
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 



                                                                                                      
                                                                                                       

                                                                             

 
  בטיחותגיליון

      המשך-    MSDS                                                   קליניק נטורל/ קליניק
                                                                    

 מידע טוקסיקולוגי. 11
 

LD50ׂORAL –ג"ק/ ' מגר2000    -  לגבוה מ בהתבסס על סיווג טוקסיקולוגי הוערך. 
 . תמרוק: ECסיווג 

 : תופעות ראשוניות
 .לא אמור לגרום לגירוי בשימוש רגיל: עור

 .לא אמור לגרום לגירוי בשימוש רגיל: עיניים
 .אלא אם נבלעה כמות רבה, לא אמור לגרום לנזק: בליעה

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 מידע סביבתי. 12
 

חומרים פעילי שטח במוצר זה הנם פריקים . בשימוש רגיל לא גורם להשפעה שלילית על הסביבה
 .  ותיקונים73/405 - וEEC  73/404ביולוגית בהתאם לתקנות 

 
 

 שיקולי סילוק. 13

 . הגעת מוצר לא מדולל למערכת שפכיםיש למנוע: המלצה: המוצר
 .מכלים מזוהמים יש לסלק בהתאם לתקנות התקפות

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 הוראות שינוע. 14
 

 :הובלה יבשתית
ADR/RID/TPC/TPF 

 :         סעיף .א מסוכן ל :קבוצת סיכון
 : .U.N  מספר      :      סימן אזהרה' מס

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 מידע רגולטורי. 15
 

 :סיווג ותיוג
 .לא מסוכן: סיווג: סימונים

 .ק ווכזה תואם לדרישות הרלוונטיותהתכשיר מסווג כתמרו
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 מידע נוסף. 16

הנתונים הנמסרים נסמכים על הידע הקיים כיום ואין בהם משום ערובה להימצאות תכונות מסוימות 
 .על קיום החוקים והתקנות הרלוונטיים, במסגרת תחום האחריות שלו, קבל המוצר שלנו יקפידמ. כלשהן
 2' מהד ,  MSDS : 4499קוד 

  1/4/2007: תאריך
 : קוד פורמולציה 

 R58129: קוד אישור




