FIȘĂ CU DATE DE
SIGURANȚĂ
Taq DNAP Composition
Fișă cu date de siguranță (FDS) întocmită în conformitate cu 29 CFR 1910.1200 și Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al
Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) și a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1

Element de identificare
a produsului

Taq DNAP Composition

ID catalog al produsului

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Sinonime

Niciunul

Data reviziei FDS
1.2

Utilizări relevante
identificate ale substanței sau amestecului și
utilizări contraindicate

Utilizare pentru ST012, ST012-1, STS012, STS012-1, STS012-2 și STS012-3

1.3

Producător

One Lambda, Inc.

E-mail

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Număr de telefon care
poate fi apelat în caz de
urgență

În caz de incidente care implică materiale [sau bunuri] periculoase,
scurgeri, incendii, expunere sau accidente
Apelați CHEMTREC (non-stop)
1-800-424-9300 CCN 836833 în SUA și Canada
+1-703-741-5970 în afara SUA și Canada

1.4

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1

Clasificarea substanței
sau a amestecului

2.2

Elemente pentru
etichetă

2.3

Alte pericole

Clasificare GHS:
Nu sunt clasificate ca periculoase
Clasificarea preparatului UE (1999/45/CE):
Nu sunt clasificate ca periculoase
Niciunul necesar
Niciunul

3. COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII
3.2

Amestec

Substanță chimică

Număr CAS/
EINECS

Cantitate
(gm%)

CLP/GHS/ UE
(67/548/CEE)
Clasificare
Glicerol
56-81-5/200-289-5
40-70%
Neclasificat
Consultați Secțiunea 16 pentru informații suplimentare privind clasificarea GHS și UE.
Toate celelalte componente nepericuloase, așa cum sunt definite de US OSHA
Hazard Communication Regulation (29 CFR 1910.1200) (Regulamentul de
comunicare a pericolelor OSHA din SUA (29 CFR 1910.1200)),
reglementările WHMIS din Canada și directivele UE privind clasificarea și etichetarea
substanțelor periculoase și pregătirea acestora.
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4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR
4.1

Descrierea măsurilor de
prim ajutor

În caz de contact cu ochii: Clătiți cu multă apă. Dacă iritarea apare și persistă,
consultați medicul.
În caz de contact cu pielea: Spălați pielea cu săpun și cu multă apă. Dacă iritarea
apare și persistă, consultați medicul. Spălați articolele de îmbrăcăminte contaminate
înainte de reutilizare.
În caz de ingestie: Clătiți gura cu apă. Apoi dați persoanei în cauză să bea 1-2
pahare cu apă. Consultați medicul dacă nu vă simțiți bine.
În caz de inhalare: Transportați persoana la aer liber. Dacă persoana respiră cu
dificultate sau simte disconfort, consultați medicul.

4.2

Cele mai importante
simptome și efecte, atât
acute, cât și întârziate

Expunerea prelungită sau repetată poate cauza iritarea ușoară a ochilor și a pielii.
Inhalarea ceții poate cauza iritații respiratorii minore.

4.3

Indicații privind orice
fel de asistență
medicală imediată și
tratamentele speciale
necesare

Asistența medicală imediată nu este necesară.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR
5.1

Mijloace de stingere a
incendiilor

Folosiți toate mijloacele adecvate pentru incendiul în cauză.
Mijloace de stingere a incendiilor care NU trebuie utilizate: Nu se cunosc.

5.2

Pericole speciale
cauzate de substanța
sau amestecul în cauză

Niciunul.
Produși de combustie periculoși: Emite oxizi de carbon și nitrogen în condiții de
incendiu.

5.3

Recomandări destinate
pompierilor

Purtați aparate de respirat autonome și echipament de protecție, pentru a preveni
contactul cu pielea și ochii.

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ
6.1

Precauții personale,
echipament de protecție
și proceduri de urgență

Purtați echipament de protecție în timpul curățării. Evitați contactul prelungit cu pielea
și ochii.

6.2

Precauții pentru mediul
înconjurător

Nu se cunosc.

6.3

Metode și material
pentru izolarea
incendiilor și pentru
curățenie

Izolați scurgerile și colectați folosind un material absorbant inert. Colectați și aruncați
într-un recipient adecvat pentru deșeuri. Spălați reziduurile cu apă.

6.4

Trimiteri către alte
secțiuni

Consultați Secțiunea 8 pentru echipament individual de protecție corespunzător și
Secțiunea 13 pentru metode adecvate de eliminare a deșeurilor.

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA
7.1

Precauții pentru
manipularea în condiții
de siguranță

Purtați halat de laborator, ochelari de protecție și mănuși rezistente la substanțe
chimice. Respectați bunele practici de laborator. Evitați contactul prelungit cu ochii,
pielea și articolele de îmbrăcăminte. Spălați bine mâinile după utilizare.

7.2

Condiții de depozitare
în condiții de siguranță,
inclusiv eventuale
incompatibilități

Consultați eticheta produsului pentru informații despre depozitare.

7.3

Utilizare finală specifică
(utilizări finale
specifice)
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8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ
8.1

Parametri de control

Substanță chimică

Limite de expunere profesională/sursă

5 mg/m3 (fracție respirabilă), 15 mg/m3 (praf total)
TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (inhalabil) TWA, 100 mg/m3 (inhalabil)
STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (sub formă de ceață)
10 mg/m3 TWA Franța, Spania, Belgia
Controale tehnice: Ventilația generală a laboratorului trebuie să fie corespunzătoare
pentru condiții normale de utilizare.
Protecția respirației: În mod normal, nu este necesară.
Protecția mâinilor: Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice pentru a evita
contactul prelungit cu pielea.
Protecția ochilor: Purtați ochelari de protecție standard pentru laboratoare.
Protecția pielii: Purtați un halat de laborator.
Alte controale: Se recomandă efectuarea unui duș de siguranță și spălarea ochilor.
Glicerol

8.2

Controale ale expunerii

9. PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE
9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:
Din datele pe care le deținem, proprietățile chimice și fizice nu au fost investigate minuțios.
Aspect: Lichid transparent, fără culoare
Miros: Miros slab
Prag de miros: Nu există date disponibile
pH: 9,0 (aprox.) la 25 °C (77 °F)
Punctul de topire/punctul de înghețare: 18,1 °C
(64,58 °F) (glicerol)
Punctul de fierbere: Nu există date disponibile
Punctul de aprindere: 177 °C (350,6 °F) (recipient
deschis) (glicerol)
Viteza de evaporare: Nu există date disponibile
Limite de inflamabilitate La limita inferioară: Nu
este cazul
La limita superioară: Nu
este cazul
Presiunea de vapori: Nu există date disponibile
Formula moleculară: Amestec
Greutatea moleculară: Amestec

Densitatea vaporilor: 3.17 (glicerol)
Gravitație specifică: Nu există date disponibile
Solubilitatea: Solubil în apă
Coeficientul de partiție octanol/apă: Nu există date
disponibile
Temperatura de autoaprindere: 392,8 °C (739 °F)
(glicerol)
Temperatura de descompunere: 290 °C (554 °F)
(glicerol)
Vâscozitatea: Nu există date disponibile
Proprietăți explozive: Nu este exploziv
Proprietăți oxidante: Nu este oxidant

Densitatea relativă: Nu există date disponibile
Inflamabilitatea (solid, gaz): Nu este cazul

9.2 Alte informații: Nu există

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE
10.1 Reactivitate
10.2 Stabilitate chimică

Nu este reactiv în condiții normale.
Stabil în condiții normale de depozitare și manipulare.

10.3 Posibilitatea de reacții
periculoase

Nu se cunosc

10.4 Condiții de evitat

Nu se cunosc
Evitați contactul cu agenți de oxidare, acizi și baze.

10.5 Materiale incompatibile
10.6 Produși de
descompunere
periculoși
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11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE
11.1 Informații privind
efectele toxicologice


Inhalare

Inhalarea ceții poate cauza iritații respiratorii minore, însoțite de strănut și tuse.



Ingestie

Nu se anticipează ca ingerarea unor cantități reduse să producă efecte adverse.
Cantitățile mari pot provoca tulburări gastrointestinale. Expunerea excesivă la glicerol
poate cauza efecte asupra sistemului nervos central și niveluri crescute ale glicemiei.



Contactul cu pielea

Expunerea prelungită poate cauza iritarea ușoară a pielii.



Contactul cu ochii

Expunerea prelungită poate cauza iritarea ușoară a ochilor.



Efectele cronice ale
supraexpunerii

În condiții normale de utilizare nu se preconizează apariția efectelor adverse.
Expunerile excesive repetate la glicerol pot cauza niveluri crescute ale grăsimii în
sânge și leziuni la nivelul rinichilor și al ficatului.



Substanță cancerigenă
sau suspectată a fi
cancerigenă

Niciunul dintre componente nu este inclus pe listele de substanțe cancerigene sau
suspectate a fi cancerigene.



Valori de toxicitate
acută

Glicerol: Iepure, oral, LD50- >12.600 mg/kg; iepure, dermic, LD50 - >10.000 mg/kg,
inhalare, șobolan LC50 - >570 mg/m3/1hr
Din datele pe care le deținem, proprietățile toxicologice nu au fost investigate
minuțios.



Corodarea/iritarea pielii

Nu există date disponibile.



Lezarea/iritarea ochilor

Nu există date disponibile.



Iritarea căilor
respiratorii

Nu există date disponibile.



Sensibilizarea căilor
respiratorii

Nu există date disponibile.



Sensibilizarea pielii

Nu există date disponibile. Nu se preconizează că provoacă sensibilizare.



Mutagenitatea celulelor
germinative

Glicerol: Negativ în AMES; test in vitro de schimbare a cromatidelor surori și sinteză
neprogramată a ADN-ului. Nu se preconizează că acest produs cauzează activitate
mutagenică.



Cancerogenitatea

Niciunul dintre componentele acestui produs nu este inclus pe listele de substanțe
cancerigene ale OSHA, IARC, NTP, ACGIH și EU CLP.



Toxicitate pentru
reproducere



Toxicitate asupra
organelor țintă
specifice

Glicerol: Nu au fost observate efectuate într-un studiu de generația a 2-a la doze de
0,2 mg/kg/zi. Nu au fost observate efecte de dezvoltare la iepurii cărora li s-au
administrat până la 1180 mg/kg sau la șobolanii sau șoarecii cărora li s-au
administrat până la 1310 mg/kg. Nu se preconizează că acest produs cauzează
efecte adverse pentru reproducere.
Expunere unică: Glicerol: Atunci când este introdus în ochiul unui iepure, glicerolul va
cauza o reacție inflamatorie, un edem cornean și leziuni ale celulelor endoteliale.
Repetați expunerea: Glicerol: Într-un studiu de inhalare subcronică de 13 săptămâni cu
șobolani, s-a identificat faptul că glicerolul cauzează iritarea ușoară a membranelor
mucoase. Într-un studiu de 2 ani asupra șobolanilor, nu au fost identificate efecte
adverse la animalele cărora li s-a administrat 20% glicerol în alimentație.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE
12.1 Toxicitate

Nu există date disponibile.

12.2 Persistență și
degradabilitate

Nu există date disponibile.

12.3 Potențial de
bioacumulare

Nu există date disponibile.

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date disponibile.

12.5 Rezultatele evaluării
PBT și vPvB

Nu este necesar.

12.6 Alte efecte adverse

Nu se cunosc.
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13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA
13.1 Metode de tratare a
deșeurilor

A se elimina cu deșeuri periculoase din punct de vedere biologic.
Eliminați în conformitate cu toate reglementările de mediu federale, naționale și locale.

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT
14.1 Numărul
ONU
DOT SUA
TDG Canada
ADR/RID UE
IMDG
IATA/ICAO

Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul

14.2 Denumirea
corectă ONU
pentru expediție
Nu este reglementat
Nu este reglementat
Nu este reglementat
Nu este reglementat
Nu este reglementat

14.6 Precauții speciale
pentru utilizatori

Nu este cazul.

14.7 Transport în vrac, în
conformitate cu anexa
II la MARPOL 73/78 și
Codul IBC

Nu este cazul.

14.3 Clasa (clasele)
de pericol pentru
transport
Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul

14.4 Grupul
de ambalare
Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul
Niciunul

14.5 Pericole
pentru mediul
înconjurător
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE
15.1 Regulamente/legislaț
ie în domeniul
siguranței, sănătății
și al mediului
specifice (specifică)
pentru substanța sau
amestecul în cauză

Inventar TSCA SUA: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
SARA Title III, SUA:
•
Secțiunea 311/312 Categorii de pericol: Nepericulos
•
Secțiunea 313 (40 CFR 372): Nu se aplică.
California Proposition 65 (Propunerea 65 a statului California): Acest produs nu
conține substanțe chimice incluse în prezent pe lista statului California de substanțe
cancerigene și toxice pentru reproducere cunoscute.
Canadian Environmental Protection Act (Legea din Canada privind protecția
mediului): Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul
european al substanțelor chimice existente introduse pe piață): Nu a fost determinat.
Produsul este un dispozitiv medical.
Australia: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
Japonia: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
Coreea: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
Filipine: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.
China: Nu a fost determinat. Produsul este un dispozitiv medical.

16. ALTE INFORMAȚII
Clasificare NFPA: Incendiu: 1

Sănătate: 1

Instabilitate: 0

Categorii GHS și fraze de pericol pentru referință (consultați Secțiunile 2 și 3):
Niciunul
Categorii EU și fraze de risc pentru referință (consultați Secțiunile 2 și 3):
Niciunul
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17. ISTORICUL REVIZIILOR
Revizie

Dată

Descrierea reviziei

01

08.04.2019

Actualizarea sistemului intern de control al documentelor. Fără modificări în
conținutul documentelor.

02

21.09.2019

Actualizarea informațiilor de contact și a adresei pentru a reflecta schimbarea
centrului de producție oficial.

03

Actuală

Actualizare număr CHEMTREC, actualizare pentru adăugarea ID-ului de catalog
al produsului
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