
SDS- גיליון בטיחות 

סיווג של המוצר
 

סיכונים מהתכונות
:הפיסיקליות והכימיות 

.אינו מסווג כחומר מסוכן

.המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן:סיכונים לבריאות האדם 
.אינו פריק בטבע:סיכונים לסביבה 
.יכול לגרום לאדמומיות וצריבה:סיכונים לעיניים

בעלי רגישות מיוחדת יכולים לפתח פריחה. יכול לגרום לפגיעה בעור, לאורך זמן, מגע ממושך:סיכונים לעור
.ופצעים

.ריכוז אדי המוצר יכול לגרום לפגיעה במערכת הנשימה:סיכונים בשאיפה 
.מסוכן בבליעה :סיכונים בבליעה 

.שלח את הנפגע לבדיקה רפואית. כעשר דקות, במקרה של פגיעה בעיניים שטוף בכמות גדולה של מים:במגע בעיניים
.במגע עם העור יש לרחוץ עם מים וסבון ולהחליף בגדים מזוהמים:במגע בעור

.דאג להעביר הנפגע למקום מאוורר היטב ושלח לבדיקה רפואית:בשאיפה 
שלח הנפגע לבית החולים. אין לגרום להקאה:בבליעה 

מידע על מרכיבי המוצר : 2סעיף 

סיכונים הכרוכים במוצר : 3סעיף 

הוראות עזרה ראשונה : 4סעיף 

מהנדס יניב קייקוב
052-9534517' טל

yaniv.kaykov@doralon.co.il;  ל"דוא

זיהוי מוצר ופרטי הספק : 1סעיף 

דור סולוב סופרשם המוצר

שמן מתחלב לשימוש בעיבוד שבבי:שימוש אופייני
טים למוצר"מק

1067מספר מוצר

מ"בע (1988 )דור אלון אנרגיה בישראל :פרטי הספק 
60972 יקום מיקוד 1. ד.ת, בניין צרפת  יורופארק יקום 

10036. ד. חיפה ת18קצנשטיין - אגף שמנים 
04-8465103/4:    טלפון

04-8465137:     פקס
msdsadivce@doralon.co.il:  דואל 

:מידע בחירום

%תכולה  מספר רישום CLPסיווג מספר ECמספר CASמרכיבים

3%-פחות מ - --גפרית כללית

1%-פחות מ - --גפרית חופשית
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אין:הערות

.ערפל של מים, קצף, אבקה יבשה,CO2. אמצעי כיבוי אש זמינים:אמצעים לכיבוי אש
אין:סיכונים בכיבוי אש

.לא נדרשים אמצעי מיגון מיוחדים:המלצות בכיבוי אש

.המנע ממגע  רצוף וממושך עם העור:אמצעי זהירות אישיים
.מנע שפיכת המוצר לביוב ומאגרי מים:אמצעי זהירות סביבתיים 

.גדר ותחום את החומר באמצעות חול, ספוג הנוזל בעזרת סופגי שמן:בדליפה גדולה

.דאג להיגיינה אישית מלאה ומנע שאיפה של תרסיס המוצר. יש להימנע ממגע ממושך עם העור:טיפול 
.הגן על המוצר מפני רטיבות ודאג לשמירה על סימון וזיהוי:אחסנה

. מיליגרם למטר קוב0.5חשיפה מרבית משוקללת מותרת :בקרת חשיפה
 מיליגרם למטר קוב0.025רמת הפעולה 

,להשתמש בציוד מיגון אישי. להימנע מחשיפה מיותרת. מומלץ להשתמש במוצר בתנאי אוורור נאותים:מיגון אישי 
משקפי מגן וכפפות גומי

2GR/KG <RABBIT, EPECTED DERMAL LD 50,RAT>2GR/KG, EXPECTED ORAL LD:נתונים לבליעה:מידע טוקסיקולוגי
50

.מנע מגע החומר עם העיניים. עלול לגרום לפגיעה בעיניים:במגע בעיניים
.יכול לגרום לפגיעה בעור והתפתחות דלקת לבעלי רגישות מיוחדת לחומר. מסוכן:במגע בעור

.אדים או תרסיס  יכולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה. אסור בבליעה:בשאיפה 
.יכולה לגרום לבחילה:בבליעה 

.יכולה להיגרם כתוצאה ממגע תדיר או ממושך עם העור:השפעות כרוניות

.יש לפנות המוצר בהתאם לתקנות. יכול לגרום לנזק למי תהום:פירוט השפעות אקולוגיות 

הנחיות כיבוי אש : 5סעיף 

אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים : 6סעיף 

הנחיות טיפול ואחסנה : 7סעיף 

הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי : 8סעיף 

(מידע טוקסיקולוגי)רעילות  : 11סעיף 

מידע סביבתי : 12סעיף 

תכונות פיסיקליות וכימיות : 9סעיף 

יציבות וריאקטיביות : 10סעיף 
לא מתפלמר. החומר יציב

.אסור במגע עם מחמצנים חזקים וחומצות חזקות
ראקציות כי

.לא ידוע-ראקציות כימיות 

ערךמידה' יחמבחן מבחן

Kg/lt0.92צ" מ15משקל סגולי ב  ASTM D1298

1מקדם שבירה ברפרקטומטר

מסיס במיםמסיסות

חוםגוון ASTM D 1500

PH9.5ערך הגבה 

C160°נקודת הבזקה  פתוחה מינימום ASTM D92
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.יש לשמור המור באריזתו המקורית כשהיא סגורה היטב:ניידות החומר המסוכן
.המוצר עמיד ואינו מתפרק בטבע:פריקות החומר המסוכן 

.ריכוז החומרים הפעילים יורד ככל שהדילול במים גבוה יותר, המוצר מסיס במים:מידת הצטברות במערכות ביולוגיות 
.יכול לפגוע באורגניזמים ימיים ורעיל לדגים:השפעות שליליות אחרות של החומר 

.בשרפה יפלטו גזים רעילים:מידע סביבתי אחר 

.סילוק החומר חייב להתבצע בהתאם לתקנות הגנת הסביבה:שיקולים בעת סילוק החומר
.יסולק באמצעות קבלני פינוי מורשים ובהתאם לתקנות:סילוק חומר שלא היה בשימוש 

.מוצר משומש או מדולל יסולק לפי ההנחיות לחומר חדש:סילוק פסולת החומר 

.2302י "אינו נדרש לעמוד בת. אינו דורש סימון מיוחד בהובלה. המוצר אינו מסווג כחומר מסוכן

.לא נדרשים אמצעי סימון מיוחדים. אינו מוגדר כחומר מסוכן:הוראות חקיקה ותקינה 
.2302אינו נדרש לתקן :הנחיות ודרישות לתווית המוצר 

.הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד
.בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה. המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר

הנחיות לדרכי סילוק המוצר : 13סעיף 

הנחיות שינוע : 14סעיף 

חקיקה ותקינה : 15סעיף 

מידע אחר : 16סעיף 
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