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מפעלזיהוי החומר / התערובת וזיהוי החברה /  1:פרק  
 

המוצר זיהוי .1.1  
  :צורת המוצר  תערובת 

 POWAIR PENETRATOR  שם מסחרי: 

 
שימושים רלבנטיים בחומר או בתערובת ושימושים שאינם מומלצים .1.2  

שימושים רלבנטיים .1.2.1  
שימוש תעשייתי,שימוש מקצועי,שימוש 

  הצרכן
  :קטגוריית שימוש עיקרי 

Odour Neutralizer  : שימוש בחומר / בתערובת: 
 

שימושים שאינם מומלצים .1.2.2  
לא קיים מידע נוסף  

פרטי הספק של גיליון נתוני הבטיחות .1.3  
ספק  

Odorchem Manufacturing Corp.  
Unit #1 – 9790 190th St.  

Surrey, BC V4N 3M9  
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 

608 2980  
info@odorchem.comhttp://www.odorchem.com/ -  

מפיץ  
Mariner Packaging Co. Ltd.  

Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South 
Humberside Industrial Estate  

DN31 2TG Grimsby - United Kingdom  
T 44 1472 242 244  
www.powair.co.uk 

  
 

מספר טלפון למקרי חירום .1.4  
לא קיים מידע נוסף  

 
 

זיהוי סיכונים : 2 פרק  
 

סיווג החומר או התערובת .2.1  
[CLP] 1272/2008)  מספר ECסיווג על פי תקנה (  

אינו מסווג  
 
 
 

בריאות האדם והסביבהוהשפעות שליליות על הכימיה הפיזיולוגית   
לא קיים מידע נוסף  

 
 

תוויות תיוג .2.2  
  יש להציג תיוג נוסףיש להציג סיווג (ים) נוסף (ים)[CLP] 1272/2008)  מספר ECעל פי תקנה ( תוויות תיוג

אין כל תיוג רלבנטי  
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סיכונים אחרים .2.3  
PBT:  לא רלבנטי–  אין צורך ברישום 

vPvB:  לא רלבנטי–  אין צורך ברישום 
 

מרכיביםההרכב / מידע על   3: פרק  
 

חומר .3.1  
אינו ישים  

 
 

תערובת .3.2  
 
 
 

) מס.  ECסיווג ע"פ תקנה ( % מזהה המוצר שם
1272/2008 

Bacillus subtilis  
 

(CAS 'מס) 68038-70-0  
(EC מספר) 614-244-6 

 אינו מסווג < 10

 
 
 
 

–: ראה פרק  למידע נוסף 16  
  

 

אמצעי עזרה ראשונה 4:פרק  
 

אמצעי עזרה ראשונה .4.1  
אין לתת דבר דרך הפה לאדם חסר  

 בקש סיועאתה חש ברע, והכרה. במקרה 
 רפואי (הצג את התווית אם הדבר ניתן).

  :אמצעי עזרה ראשונה כלליים :

פנה את האדם לאוויר צח והשאר אותו  
במצב נוח לנשימה. אם אתה חש ברע, 

 סיוע רפואי.בקש 

 :אמצעי עזרה ראשונה לאחר שאיפה  

את הבגדים  רבים מיםבשטוף מיד  
המזוהמים ואת העור לפני הסרת 

הבגדים. אם העור מגורה או שמופיעה בו 
 סיוע רפואי.בקשפריחה: 

 : גע בעור אמצעי עזרה ראשונה לאחר מ 

 .:אמצעי עזרה ראשונה לאחר מגע עם העיניים   
 בקששטוף את הפה. אם אתה חש ברע,  

 סיוע רפואי.
 אמצעי עזרה ראשונה לאחר בליעה  

 
מושהותוהתסמינים והתופעות העיקריות, אקוטיות .4.2  

אינו צפוי להוות סכנה משמעותית בתנאי  
 שימוש רגילים צפויים.

  :פגיעותתסמינים /  
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רפואית מיידית וטיפול מיוחד המחייבים עזרה תסמינים .4.3  

טפל בתסמינים.  

אמצעים לכיבוי אש 5:פרק  
 

אמצעי כיבוי אש .5.1  
-קצף. אבקה יבשה. פחמן דו  חמצני. 

 תרסיס מים. חול.
 :אמצעי כיבוי מתאימים  

 :אמצעי כיבוי בלתי מתאימים   אין להשתמש בזרם מים חזק. 
 

סיכונים מיוחדים הנובעים מהחומר או התערובת .5.2  
 :סיכון לדליקה   אינו דליק. 
 :סכנת התפוצצות   חומר שאינו נפיץ. 

 
המלצות לכבאים .5.3  

לקירור  אבקההשתמש בתרסיס מים או  
מכלים חשופים. נהג בזהירות בעת כיבוי 

כל דלקה כימית. מנע חדירת מי כיבוי 
 דלקה לסביבה.

 : הנחיות לכבאים  

ציוד מגן  ללאדלקה האין להיכנס לאזור  
 מתאים, כולל הגנת נשימה.

 :אש כיבוי ההגנה במהלך  

של החומר אמצעים למקרה של שחרור מקרי 6 :פרק  
 

למקרה חירום ונהליםאמצעי זהירות אישיים, ציוד הגנה  .6.1  
נזק  על מנת למזער ספוג נוזלים שנשפכו 
 .םחומריל

 :אמצעים כלליים  :

לעובדים שאינם בצוות החירום .6.1.1  
 :  הליכי חירום : פנה עובדים שאינם נחוצים.

לצוותי החירום .6.1.2  
 : ציוד הגנה  : צייד את צוות הניקוי בהגנה מתאימה.

 :  הליכי חירום : אוורר את האזור.
 

אמצעי זהירות סביבתיים .6.2  
לביוב או למערכות מים ציבוריות. חדרלביוב ולמערכות מים ציבוריות. הודע לרשויות במקרה שנוזל  חדירהמנע   

 
שיטות וציוד להכלה וניקוי .6.3  

, יםעם מוצקים אינרטי נוזל שנשפךספוג 
בהקדם  דיאטומיתה כגון חימר או אדמ

 .האפשרי. 

 : שיטות ניקוי :

 
הפנייה לפרקים אחרים .6.4  

. 13ו' 8ראה סעיף   
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טיפול ואחסון : 7 פרק  
 

אמצעי זהירות לטיפול בטוח .7.1  
שטוף ידיים ואזורים חשופים אחרים עם 

מים וסבון עדין לפני אכילה, שתייה או 
 עישון ובעת עזיבת מקום העבודה.

 : אמצעי זהירות לטיפול בטוח  :

 
תנאי אחסון בטוח, כולל אי התאמות .7.2  

בלבד, במקום קר,  שמור במכל המקורי
מאוורר היטב והרחק מ: שמור את המכל 

 סגור כאשר אינו בשימוש.

 :  תנאי אחסון :

 : תכשירים לא תואמים  : בסיסים חזקים. חומצות חזקות.
 : חומרים בלתי תואמים  : .המקורות הצתה. אור שמש ישיר

 
ספציפייםיםשימוש .7.3  

לא קיים מידע נוסף  

הגנה אישיתבקרות חשיפה /  8:פרק  
 

פרמטרי בקרה .8.1  
לא קיים מידע נוסף  

 
 

בקרות חשיפה .8.2  
 :בקרות הנדסיות הולמות

 וודא אוורור טוב בתחנת העבודה.
 :ציוד הגנה אישי

 מנע כל חשיפה שאין בה צורך.
 
 

 :הגנת כף יד
 במקרה של מגע חוזר ונשנה או ממושך, לבש כפפות

 
 :הגנת עיניים

 סיכונים כימיים או משקפי בטיחותמשקפי מגן נגד 
 
 

 :הגנה על העור והגוף
 לבש בגד מגן מתאים

  
  

 :מידע נוסף

 אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בחומר.
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תכונות פיזיקאליות וכימיקליות בסיסיות 9:פרק  
 

מידע על תכונות פיזיקאליות וכימיקליות בסיסיות .9.1  
  :מצב פיסי  :  נוזל

  
:צבע : ַקׁש. צבע קרם. בז '.  

  
. :ריח : מאפיין. בושם, בשמים.  

  
: סף הריח :  אין מידע זמין  

  
pH : אין מידע זמין  

  
)1שיעור התנדפות יחסי (בוטיל אצטאט =  :  אין מידע זמין  

  
  נקודת היתוך :  אין מידע זמין
נקודת קפאון :  אין מידע זמין  

  
נקודת הרתיחה :  אין מידע זמין  

  
נקודת התלקחות :  אין מידע זמין  

  
  טמפרטורת התלקחות עצמית :  אין מידע זמין
טמפרטורת הפירוק :  אין מידע זמין  

  
יכולת התלקחות (מוצק, גז) :  אינו דליק  

  
  לחץ אדים :  אין מידע זמין

  
-צפיפות יחסית של האדים ב :  C 20 °  

  
  צפיפות יחסית :  אין מידע זמין

  
.מסיסות :  מסיס במים  

  
  Log Pow : אין מידע זמין 

  
  צמיגות, קינמטית :  אין מידע זמין

  
  צמיגות, דינאמית :  אין מידע זמין

  
תכונות חומר הנפץ  : חומר שאינו נפיץ.  

  
לא מחמצן.  

 
 תכונות חימצון  :

אין מידע זמין  
 

  גבולות חומר הנפץ :

 
מידע נוסף .9.2  

לא קיים מידע נוסף  
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ותגובתיותיציבות  10: פרק  
 

10.1. תגובתיות   
-המוצר הנו בלתי ריאקטיבי בתנאי שימוש, אחסון והסעה רגילים.  

 
10.2. יציבות כימית   

יציב בתנאים רגילים.  
 

10.3. אפשרות התרחשות תגובות מסוכנות   
- 10.1נא התייחס לסעיף  תגובתיות   

10.4. להימנעתנאים מהם יש    
.מאודאו נמוכות  מאוד. טמפרטורות גבוהות האור שמש ישיר  

 
10.5. חומרים בלתי תואמים   

חומצות חזקות. בסיסים חזקים.  
 

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים   
-פחמן חד -חמצני. פחמן דו חמצני.  

 

מידע טוקסיקולוגי 11:פרק  
 

11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיות   
 רעילות חריפה  :  אינו מסווג

 
 
 

 קורוזיה או גירוי של העור  :  אינו מסווג
 פגיעה רצינית / גירוי בעיניים  :  אינו מסווג
  הגברת רגישות מערכת הנשימה או העור :  אינו מסווג

 יכולת לגרום לשינוי גנטי בתאי נבט  : 
 יכולת לגרום לסרטן  :  אינו מסווג

 
 

 רעילות למערכת הרביה  :  אינו מסווג
-רעילות ספציפית לאיבר מטרה  :  אינו מסווג  חשיפה יחידה  

 
 

-רעילות ספציפית לאיבר מטרה  :  אינו מסווג  חשיפה חוזרת ונשנית  
 
 

 סכנת שאיפה  : אינו מסווג סכנת שאיפה
 

  
 
 

 שליליים על בריאות האדם סיכון פוטנציאלי להשפעה ותסמינים :  נותאינו מכיל תרכובות מסווגות כמסוכ
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מידע אקולוגי 12 :פרק  
 

12.1. רעילות   
אינו מכיל מרכיבים המסווגים כעת 

 כמסוכנים לסביבה.
-אקולוגיה  :  כללי  

 
 
 
 
 

12.2. הופריק עמידות    
POWAIR PENETRATOR  

 עמידות ופריקה  לא נקבע. 
 
 

12.3. פוטנציאל הצטברות ביולוגית   
POWAIR PENETRATOR  

 פוטנציאל הצטברות ביולוגית  נקבע. לא
 
 

12.4. ניידות על קרקעיכולת    
לא קיים מידע נוסף  

 
 

12.5.  vPvB ו-  PBT  הערכות ותוצאות  
POWAIR PENETRATOR  

 PBT:   לא רלבנטי–  אין צורך ברישום 
vPvB:  לא רלבנטי–  אין צורך ברישום 

 
 
 

12.6. תופעות לוואי אחרות   
 מידע נוסף  :  מנע פליטה לסביבה

טיפול בפסולת 13 :פרק  
 

13.1. שיטות לטיפול בפסולת   
 תקנות אזוריות (טיפול בפסולת) : סילוק על פי התקנות הרשמיות.

סלק באופן בטוח על פי התקנות 
 המקומיות/הלאומיות.

 המלצות להשלכת פסולת  :

-אקולוגיה  : מנע פליטה לסביבה.   חומרי פסולת  

שינוע  14:פרק  
 

-בהתאם ל    ADR / RID / IMGD / IATA / ADN  
 
 
 

14.1. מספר באו"ם   
 מס' UN (ADR) : אינו מוסדר
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 מס' UN (IMDG( : אינו מוסדר
 מס' UN (IATA) : אינו מוסדר
 מס' UN (ADN( : אינו מוסדר
 מס' UN (RID( : אינו מוסדר

 
14.2. שם משלוח של האו"ם   

 שם הובלה תקין  ADR)( : אינו מוסדר
 שם הובלה תקין  IMDG)( : אינו מוסדר
 שם הובלה תקין ) IATA( : אינו מוסדר
 שם הובלה תקין ) ADN( : אינו מוסדר
 שם הובלה תקין ) RID( : אינו מוסדר

 
14.3. סוג(י) הסיכונים בהסעה   

  ADR 
  ADR)(סיכונים בהסעה  : אינו מוסדר

   
   
 : IMDG 
 ) (IMDGשינוע קבוצת / קבוצות סיכון הקודקס הימי,   
   
 : IATA 
 ) (IATA סיכונים בהסעה   
   
 : ADN 
 ) (ADNהסיכונים בהסעה   
  RID 
 ) RID(הסיכונים בהסעה  : 

 
14.4. קבוצת אריזה   

 (ADR)קבוצת אריזה  : אינו מוסדר(
 ) (IMDGקבוצת אריזה  : אינו מוסדר
  ) (IATAקבוצת אריזה  : אינו מוסדר

  ) (ADNקבוצת אריזה  : אינו מוסדר(
  ) (RIDקבוצת אריזה  : אינו מוסדר

 
14.5. מפגעים סביבתיים   

 מסוכן לסביבה  :  לא
 מזהם ימי  :  לא

 מידע נוסף  :  לא קיים כל מידע נוסף
 

    
14.6. אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש   

 תעבורה דרך היבשה -  

 



POWAIR PENETRATOR 
  גליון מידע בטיחותי
 

 
 

29/09/2016 HE (עברית)  9/10 
  

  תעבורה דרך הים -  אינו מוסדר 

 

 תעבורה באוויר   - אינו מוסדר

 

 תעבורה דרך נהרות -  

 

 תעבורה ברכבת   - אינו מוסדר

 
 

IBCוקוד   MARPOLשל  II  הסעה בתפזורת על פי נספח .14.7  
אינו ישים  

מידע רגולטורי 15:פרק  
 

15.1. ספציפיים לחומר או התערובתבטיחות, בריאות ותקנות / חוקים סביבתיים    
15.1.1.  EU תקנות  

 
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
REACH  של  17לא מכיל חומרים הכפופים למגבלות על פי נספח   

-אינו מכיל כל חומר מרשימת המועמדים ל :   REACH  
 

XIVשל  REACHאינו מכיל כל חומרים מנספח   
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on 

classification, labelling and packaging of substances and mixtures  
 
 

15.1.2. תקנות לאומיות   
לא קיים כל מידע נוסף  

 
 
 
 

15.2. הערכת בטיחות כימית   
  החומר אינו מסוכן

מידע נוסף 16:פרק  
 
 

 :קיצורים וראשי תיבות
ADN  בתוך מדינות.בינלאומי של סחורות מסוכנות דרך נתיבי מים  לשינועהסכם אירופי בנוגע 
ADR האמנה האירופית להובלת חומרים מסוכנים בכבישים 
CLP 1272/2008 מספר (EC תקנות סיווג תיווי ואריזה; תקנה 

IATA (International Air Transport Association) ארגון חברות התעופה הבינלאומי 
IMDG במים בינלואומיים חומרים מסוכנים 

PBT (Persistent Bioaccumulative Toxic מצטבר במערכות ביולוגיות ורעיל (   
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REACH 1907/2006 'מס (EC) רישום, הערכה, רישוי ומגבלות של תקנות כימיות 
RID תקנות להובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים ברכבת 

SDS גליון מידע בטיחותי 
vPvB ( משתייר) ומצטבר במערכות ביולוגיות  

 
של  1272/2008' מס ) ECתקנה (

הפרלמנט האירופי ושל המועצה 
-האירופית מ בנוגע  2008לדצמבר  16 

לסיווג, תיוג ואריזה של חומרים 
ותערובות, תיקון וביטול של ההנחיות מס' 

EC ) ומתקן את התקנהEC/1999/45 ו-  
EEC/67/548 ) 

 1907/2006.מקורות מידע :

שימוש רגיל במוצר בהתאם להוראות 
 שעל האריזה.

 ייעוץ והדרכה  :

 .מידע נוסף :  ללא
 
 
 
 
 
 
 
 

ומיועד לתיאור מוצר זה למטרות דרישות בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה בלבד.  שיש בידינו מידע זה מבוסס על הידע הנוכחי 
תכונה ספציפית כלשהי של המוצרכהתחייבות ללפיכך אין לפרש מידע זה   

 


