msds-ensim frostthurrkadar orverur

Öryggisleiðbeiningar
1. Verslunarheiti efnis - innflytjandi/framleiðandi
BIO-MIX & United 84
Ensím & frostþurkaðar örverur
Vörunúmer:
20084> & 35012>

Ensím ehf
Hamraborg 1-3
200 Kópavogur
Sími: 564 4299

Efnavörudeild

Bréfsími: 564 4295

Eitrunarupplýsingamiðstöð Sjúkrahúss Reykjavíkur veitir upplýsingar allan
sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 525 11 11

2. Samsetning - upplýsingar um innihald
Frostþurrkaðar örverur með ensímum.
Hættuleg efni:
Protease ensím

CAS No:
9014-01-1

%(w/w)
2,5-10

Lipase ensím
Amylase ensím
Skaðlaus efni:
Bakteríu tegund
Bacteria Species

9001-62-1
9001-90-2

<2,5
<2,5

Tákn
Xn
Xi
Xn
Xn

Hættusetningar
H42
H36
H42
H42

6 x 108 cfu/gm (Ekki sjúkdómsvaldandi)

3. Varúðarupplýsingar
Efnið er ekki talið hættulegt.

4. Skyndihjálp
Almennt:
Snerting við húð:
Slettur í augu:
Inntaka:

Ef grunur er um heilsutjón eða krankleika leitið þá strax til læknis. Hafið þessar
leiðbeiningar meðferðis.
Fjarlægið menguð föt. Þvoið með sápu og miklu af vatni í a.m.k. 15 mínútur.
Skolið augun með miklu vatni í a.m.k. 15 mín., hafið augun opin á meðan.
Leitið til læknis.
Drekkið nokkur glös af vatni og leitið læknis. Reynið ekki að framkalla uppköst.
Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk.

5. Bruni - aðferðir við slökkvistarf
Viðeigandi slökkviefni:
Efnið er ekki eldfimt.

vatnsúði, froða eða kolsýra.

6. Efnaleki
Haldið fólki fjarri. Notið viðeigandi persónuhlífar. Mokið efninu upp ef umbúðir rofna.

7. Meðhöndlun og geymsla
Fylgið almennum ráðstöfunum og takmörkunum sem tíðkast við meðhöndlun varhugaverðra efna.

8. Eftirlit með mengun - persónuhlífar
Notið viðeigandi vinnugalla og haldið honum aðskildum frá öðrum fatnaði.
Þvoið ykkur um hendur áður en hlé verður á vinnu (hvíldar- og matartímar).

Ensím ehf.
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9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
Útlit:
Litur:
Lykt:
Eðlisþyngd:
pH:
Leysni í vatni:

perlur, duft
ljósbrúnn
blandast

10. Stöðugleiki og hvarfgirni
Efnið er stöðugt við tilætlaða notkun.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar
Slettur í augu:

Getur valdið sviða.

12. Hættur gagnvart umhverfinu
Efnið er ekki talið hættulegt umhverfinu.

13. Förgun
Úrgang af efninu má urða.

14. Flutningur
Ekki þarf að merkja efnið vegna flutnings.

15. Lög, reglugerðir og merkingar
Hættuleg efni:
Hættusetningar:
Varúðarsetningar:

V2
V22
V26
V46

Geymist þar sem börn ná ekki til.
Varist innöndun ryks.
Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega
með miklu vatni og leitið læknis.
Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið
umbúðir eða umbúðamerkingar.

Varnaðarmerki:
Þessar leiðbeiningar eru byggðar á eftirfarandi reglum:
498/1996
Reglur um öryggisleiðbeiningar vegna efnanotkunar á vinnustöðum.

16. Aðrar upplýsingar
Þessar upplýsingar eru gefnar samkvæmt tiltækum upplýsingum frá hráefnaframleiðenda. Þær eru
settar fram skv. fyrirmælum Vinnueftirlits Ríkisins og í samræmi við íslenskar reglugerðir. Í sumum
tilvikum ná íslenskar reglugerðir ekki yfir efnisþætti og var þá fylgt upplýsingum frá framleiðanda.
Þessar leiðbeiningar voru þýddar og staðfærðar af Sigurði Ásbjörnssyni fyrir innflytjanda.
Liðir sem hafa breyst frá fyrri útgáfu eru með krossmarki efst í hægra horni.
" - " Þýðir að upplýsingar eru ekki tiltækar eða að viðkomandi liður eigi ekki við.
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