
זיהוי�המוצר,�המשווק�והיצרן� סעיף�1:�� �
	

odourmaster	Zybax/אינזים
Branova ברנובה יצרן: 

	WF13	,Yorkshire	,Dewsbury	,Carlton	Road	,Meadow	Mills	,Branova	Limited כתובת: 
2BA

486020 1924 )0( +44 טלפון: 
אלול שירותי עזר רפואיים בע“מ יבואן: 

גבעת שאול 40 ירושלים  
34434 מיקוד: 91343 ת.ד: 

1700-707-888 טלפון: 

מאפייני�סיכון� סעיף�2:�� �

כל הנתונים הקיימים מוכיחים שאין שום סיכון פיזיקלי וכימיקלי, ואין סיכון בריאותי לבני אדם ולסביבה.
מגע מתמשך או חוזר עם העיניים עלול לגרום גירויים. 

נתוני�הרכב�והרכבי�משנה� סעיף�3:�� �

CAS מספר אחוז %   הרכב  
לא רלוונטי פחות מ-10%   בקטריות  

*24938-91-8b פחות מ-1%     Lutensol	TO	89
.EPA-מכיל תרביות חיידקים שאינם פתוגניים המסווגות לקבוצה 1 ועומדות בסטנדרט ה

*אלה מספרי CAS	כלליים. במקרה חרום נא לפנות ליבואן.

עזרה�ראשונה� סעיף�4:�� �

לא רלוונטי. נשימה: 
יש לנקות את הפה עם מים. לא לנסות להקיא. אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. בליעה: 

יש לשטוף במים, אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. מגע בעור: 
יש לשטוף בהרבה מים, אם הגירוי ממשיך יש לפנות לרופא. מגע בעיניים: 

אמצעי�כיבוי�אש� סעיף�5:�� �

המוצר אינו דליק. אפשר להשתמש בכל חומר המכבה אש בקרבת המוצר.
אין. נוהל כיבוי אש מיוחד: 

תגובה�למצב�דליפה�או�שפך�לא�מבוקר� סעיף�6:�� �

ציוד מגן בדר“כ לא נדרש. אמצעי זהירות אישיים: 
יש להימנע מלשפוך כמויות גדולות של המוצר המרוכז במי שטח ובמי תהום. זהירות סביבתית: 

  יש לספוג את החומר שנשפך עם אמצעי סופג.

טיפול�ואכסון�המוצר� סעיף�7:�� �

אין דרישות מיוחדות. אמצעי זהירות במהלך השימוש: 
יש לאכסן במקום קריר ויבש. אסור להקפיא. יש לשמור את המכל סגור כשאינו בשימוש. אכסון: 

SDSגיליון�בטיחות�

Zybax odourmaster / Inzim



ביקורת�לחשיפה�ואמצעי�הגנה�אישיים� סעיף�8:�� �

לא רלוונטי. אמצעים הנדסאים: 
אין לצפות הרעלה ע“י ריח.

אם נדרש, אפשר להשתמש במשקפי מגן. הגנה על העיניים: 
אם נדרש, אפשר להשתמש בכפפות גומי/לטקס. הגנה על הידיים: 

בגדי עבודה רגילים. הגנה נוספת: 

תכונות�כימיות�ופיזיקליות� סעיף�9:�� �

נוזל כחול/בז’. מראה: 
מנטה. ריח: 

 :PH 6.5-7 חומציות: 
לא רלוונטי. צפיפות : 

מסיס לגמרי. מסיסות במים : 
פחות מ-mPas 100 )טמפרטורה = 20 מעלות צלזיוס( צמיגות: 

לא דליק. נקודת הבזקה: 

יציבות�ותגובתיות� סעיף�10:�� �

חומר יציב ואינו מתפרק בחום רגיל. יציבות: 
חומרים שאסור להם לבוא 

בסיסים וחומצות )חומרים מחומצנים( חזקים במגע עם התכשיר: 
לא ידוע. מוצרי פירוק אסורים: 

מידע�טוקסיקולוגי� סעיף�11:�� �

לא רלוונטי. שאיפה: 
סיכוי מזערי לגירוי. בליעה: 

לא מגרה את העור. מגע בעור: 
סיכוי מזערי לגירוי. מגע בעיניים: 

החומר אינו ידוע כרעיל. כמו כן אינו כלול ברשימת חומ“ס כלשהי.

מידע�אקולוגי� סעיף�12:�� �

המוצר מסיס במים. חומרי פעילי השטח במוצר מתכלים לגמרי בכפוף לחוקי ה-EC ומטופל כזבל רגיל.

שיקולי�פינוי�פסולת� סעיף�13:�� �

פינוי המוצר הוא בהתאם לחוקי העיר והמדינה.

נהלי�הובלה� סעיף�14:�� �

אין דרישות מיוחדות עבור הובלה.

מידע�אודות�תקנות�וחוקים� סעיף�15:�� �

:EU-אזהרות והוראות ה
EU מוצר זה אינו חייב להיות מסווג לפי תקנות וחוקי

ופטור�בתקן�מטעם�מכון�התקנים�הישראלי,�היות�שהמוצר�לא�מכיל�חומרים�מסוכנים�המזיקים�לסביבה�ולאדם

מידע�נוסף� סעיף�16:�� �

מידע כללי:
10 במאי 2010 תאריך הגרסה: 


