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1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА СУПСТАНЦА/ПОДГОТОВКА/КОМПАНИЈА 

 
Информации за производот 

 
Име на производот      :  arcana san 
Производител/Увозник и  
дистрибутер за Р.Македонија    : Schülke & Mayr                      ПФЦ Траде, Скопје 
  GmbH Robert-Koch-         бул. Асном 36/4 
  Str. 2                    телефон/факс:  
  22851 Norderstedt                         + 38922774196 

 Германија                                    pfc-md@t-home.com 
 Телефон: +4940521000      
Факс: +494052100318 
mail@schuelke.com 
www.schuelke.com 

 
Лице за контакт : Application Department HI 

+49 (0)40/ 521 00 544 (Schülke UK +44 114 254 3500) 
pab@schuelke.com 

 
Информации во случај 
на итна потреба   

: +49 (0)40 / 52 100 –0 / Токсикологија Скопје  

 
Апликации  :Чистачки агенси, киселини, средство за дезинфекција, Биоциден 

тип на производ: 2 
 
 
 
2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ОПАСНОСТИ 

 
Совети за опасности кои се однесуваат за човекот и за околината 
 

ICAO-Етикети / Индикација на опасност: 
 

C Корозивен 
N Штетен за околината 
R34 Предизвикува изгореници. 
R50 Многу токсичен за водни организми. 

 
 
3. СОСТАВ/ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈКИТЕ 

 
Хемиска карактеризација  :  (Припрема) 

Раствор од следните супстанци со безопасни адитиви. 
 
 

Компоненти CAS-Бр. EC-Бр. Симбол R- 
Фраза (и) 

Концентрации 
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Quaternary 
ammonium 
compounds, benzyl- 
C12-16- 
alkyldimethyl, 
chlorides 

68424-85-1 270-325-2 C, N R21/22, 
R34, R50 

9,2 % 

Citric acid 
monohydrate 

5949-29-1 201-069-1 Xi R36 5 -  15 % 
Tridecylpolyethyleng 
lycolether 

69011-36-5 Polymer Xn R22, R41 5 -  15 % 

Quaternary 
ammonium 
compounds, benzyl- 
C12-16- 
alkyldimethyl, 
chlorides 

68424-85-1 270-325-2 C, N R21/22, 
R34, R50 

9,2 % 
 

За целиот текст на R-фразите споменати во овој дел, погледнете го делот 16. 
 
 
4. МЕРКИ ЗА ПРВА ПОМОШ 

 
Општи      : Веднаш отстранете ја контаминираната облека. 

  По контакт со очите : Отстранете ги контактните леќи, држете ги отворени очните  
капаци, плакнете со многу вода најмалку 15 минути. Да се побара 
лекарска помош. 

  По допир со кожа  :Плакнете со многу вода најмалку 15 минути. 
  Инхалирање : Изнесете го лицето на свеж воздух. 
  По голтање  : Да не се предизвикува повраќање. Да се исплакне устата со вода. 

Да се испие мала количина на вода. Да се побара лекарска помош. 
 
 
5. МЕРКИ ВО СЛУЧАЈ НА ПОЖАР 
 
Специјална заштитна опрема за 
пожарникарите  
Соодветни средства за гаснење 
Средства за гаснење кои не би 
требало да се користат заради 
безбедносни прочини 
Посебен ризик предизвикан од 
супстанцата или од самиот препарат, 
од производите на согорувањето или 
од испуштените гасови 

: Не бара посебни мерки на претпазливост 
 

 : спреј со воден млаз, сува прав, пена, јаглерод  
диоксид(CO2) 

 
 : Спрејови со силен воден млаз 

 
 

 : Не се предизвикува посебен ризик. 
 
 
6. МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЈНО ИСТЕКУВАЊЕ 

 
Лични мерки на претпазливост  : Зголемен ризикот од лизгање на местото каде е истурен 

производот.  
Мерки за заштита на околината  : Да не се ослободува во површински води или санитарни 

канализации. Да се избегнува директно исврлање во почва. 
Постапки за чистење  : Избришете со материјал кој абсорбира (на пр. крпа, руно). 

Да се натопи инертен абсорбирачки материјал (на пр. песок, 
силика гел, киселинско врзивно средство, универзално 
врзивно средство, струготини).   
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7. РАКУВАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ 
 

Ракување  
 

      Упатство за безбедно ракување : Подгответе го работниот раствор како што е наведено на 
етикетите и/или на упатството.  

Совети за заштита од пожар 
и експлозија 

 

Складирање 
 

Барања за просториите на 
складирање и контејнерите 

: Нема посебни заштитни мерки.  
 
 
 
: Да се чува на собна температура само во оригиналниот контејнер. 

Дополнителни информации : Да се чува далеку од топлина. Да се чува далеку од дирекна    
сончева светлина. Да се чуваат контејнерите добро затворени.  

Совети за заедничко  
складирање  : Да се чува одвоено од храна и пијалоци. 

 

8. КОНТРОЛА НА ИЗЛОЖЕНОСТ/ЛИЧНА ЗАШТИТА 
 

Дополнителни технички 
информации на 
фабриката 

:  Обезбедете сигурносни места за миење на очи и тушеви 
во близина на работната станица. 

 

Компоненти со гранични вредности кои треба да се контролираат на работните места: 
 
Нема 
 
 

Лична заштитна опрема 
 

Заштита на раце  : Заштита од прскање: нитрилни гумени ракавици за едно 
употреба на пр. Dermatril од KCL или ракавици од други 
производители кои ја нудат истата заштита. 
Подолг контакт: нитрилни гумени ракавици на пр. Camatril (>480 
мин.) или бутил гумени ракавици на пр. Butoject (>480 мин.) од KCL 
или ракавици од други производители кои ја нудат истата заштита. 

  
Заштита за очите  :  Заштитни очила кои цврсто нелегнуваат на лицето. 
Хигиенски мерки :  Да се чува одвоено од храна и пијалоци.  
Заштитни мерки :  Избегнувајте контакт со кожа и очи. 
  
 
9. ФИЗИЧКИ И ХЕМИСКИ СВОЈСТВА 

 
 

Изглед 
 

Облик :  течност  
Боја :  зелена  
Мирис :  одоризиран 
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Други податоци 
 

Солидификациски опсег :  < 0 °C Започнување  

Почетна точка на вриење  :  околу 100 °C 

Точка на палење  :  не е применливо 
 

Густина  :  околу 1,05 g/cm3 на 20 °C 

Растворливост во вода  :  на 20 °C 
Во сите размери 

pH :  околу 1,3 на 1.000 g/l (20 °C)  

Време на проток :  < 15 сек. на 20 °C Метод: DIN 53211 
 
 
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ 

 
Опасни реакции :  Не се познати. 

 
Опасни производи при 
распаѓање 

:  Не се познати. 
 
 
11. ТОКСИКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Акутна орална токсичност  :    LD50 rat  > 2000 mg/kg  Метод: пресметан 

Дополнителни информации  :  Нема достапни податоци за самиот производ.   
Класификацијата е направена според пресметковната 
процедура на општата директива за препарати. 

 
 
12. ЕКОЛОШКИ ИНФОРМАЦИИ 

 
 
  Токсичност на бактерии      :  EC50  околу 69,4 mg/l 

   Метод: OECD 209 
 
 

Хемиска кислородна побарувачка (COD)  :  околу 4900 mg/l 
Тест супстанца: 1% раствор 

 
  Дополнителни информации     :  Производот не е тестиран. 

Да се избегнува директно исврлање во 
почва. Да не се ослободува во 
површински води или санитарни 
канализации. 
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13. УПАТСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ 

 
Производ :  Фрлете го производот согласно дефинираните EWC (Европски 

законик за отпад). 
 

Контаминирано пакување :  Да се предаде во соодветна постројка за рециклирање. 
 

Отпаден клуч за 
неискористен производ 
Отпаден клуч за 
неискористен 
производ(Група) 

:  EWC 070601 
 
:  Отпаден материјал на HZVA од масти, лубриканти, 

сапуни, детергенти, средства за дезинфекција и 
производи за лична заштита. 

 
 
 
 
14. ИНФОРМАЦИИ ЗА ТРАНСПОРТ 

 
 

         Копнен транспорт (ADR) :  UN-Број 1903 

   

 

Класа 8 
Код за класификација C9 
Група на пакување III 
ADR/RID-Етикети  8 + N 
ICAO-Етикети  80 
Опис на стоката Средство за дезинфекција, течност, корозивен, 

N.O.S. – нагризувачка течност (кватерни 
амониумови соли,бензил-C12-16-алкилдиметил 
хлориди) 

 

 
Поморски транспорт (IMDG)  : UN-Број 1903 
 
 
 
 

 
 
Класа 8 
EmS F-A, S-B 
Група на покување III 
Морски загадувач  Морска загадувачка материја 
Опис на стоката   Средство за дезинфекција, течност, корозивен,    

N.O.S. – нагризувачка течност (кватерни амониумови 
соли,бензил-C12-16-алкилдиметил хлориди) 
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Воздушен транспорт (IATA) :  UN-Број 1903 

   

 

Класа 8 
Група на покување III 
Опис на стоката  Средство за дезинфекција, течност, корозивен,    

N.O.S. – нагризувачка течност (кватерни амониумови 
соли,бензил-C12-16-алкилдиметил хлориди) 

 
  

 
15. РЕГУЛАТИВНА ИНФОРМАЦИЈА 

 
Опасни компоненти  :кватерни амониумови соли,бензил-C12-16-алкилдиметил хлориди  

 
Општи совети  : производот е класификуван и означен согласно ЕУ директивите   

или соодветните национални закони 
Симбол : 

 
 

C 
Корозивен 

 
 

N Опасен за 
околината 

 
R-фраза(и)  :     R34 предизвикува изгореници. 

   R50     многу токсичен за водни организми. 
 

 
S-фраза(и)  :     S26                     во случај на контакт со очите,   веднаш да се        

измијат со   многу вода и да се побара лекарска помош. 
 

  S35                   отпадот и контејнерите мора да се отстранат 
                              на безбеден начин. 
S36/37/39 при работа да се носи соодветна заштитна    

облека, ракавици (на пр. од бутил гума) и 
заштита за очи и лице. 

S45 во случај на незгода или доколку не се        
чувствувате добро, веднаш да се побара 
медицинска помош  (доколку е можно да се 
покаже упатството). 

S61 да се избегнува ослободување во околината. 
да се обезбедат специјалните инструкции - 
консултирачките листи со безбедносните 
податоци. 
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Специјално обележување на 
одредени препарати 

:  обележување согласно регулативата (EC) Бр. 648/2004:,  
     5 – 15 % нејонски сурфактанти, парфеми. 

Дополнителни информации   :  Користете го средството за дезинфекција безбедно. Пред 
употреба секогаш да се прочита упатството и информациите за 
производот.  

 

Национално законодавство 
 

Законодавство за контрола на 
ризици од големи несреќи кои 
вклучуваат опасни супстанци 
 

 
 
:  Важи директивата 96/82/EC 

 
 
16. ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

Текст за R-фразите споменати во Делот 3 
 

R21/22  Штетен при контакт со кожа и ако се проголта. 
R22 Штетен ако се проголта. 
R34 Предизвикува изгореници  
R36 Иритирачки за очи. 
R41 Ризик од сериозно оштетување на очи.  
R50 Многу токсичен за водни организми. 

 
 

Дадените информации се користат само за можни безбедносни барања и се базирани на 
нашето сегашно знаење. Информациите не претставуваат гаранција за која било 
специфична карактеристика на производот и не создаваат законски валиден договорен 
однос. Одговорност на примачот/корисникот на нашиот производ е да ги следи важечките 
закони и прописи. 
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