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Sicamex L.T.D 

DATE: 17/01/17 

 

 .Xדף בטיחות למוצר: סימקסין 

Simexin X 

 : . זיהוי המוצר1

 

 Xשם המוצר: סימקסין 
 מטרת השימוש: תכשיר לחיטוי רב ערכי.

 שם היצרן: סיקמקס בע"מ. 
   04-8764045פקס:    04-8764044ביאליק טל:  קריית 34רחוב החרושת              

 
 
 הרכב/ מידע על המרכיבים: . 2

 

      מספר כאס                    שם התערובת

Benzalkonium Chloride     68424-85-1 10% min. 

 .max 90%      מרכיבים נוספים 

הכוללים מכונות, שולחנות  תכשיר חיטוי רב ערכי לחיטוי מפעלי מזון ומשטחי מזון 

 וכלים שונים. 

 אופי הסיכון: . 3
 

 כימי, סביבתי או בריאותי.  /פיזיקאלילא ידוע על סיכון 
 
 
 :הנחיות עזרה ראשונה. 4

 

 תופעות:
 נשימה: לא ידוע           
 מגע בעור: במגע ארוך או מתמשך יתכן יובש בעור או גירוי.                     

 מגע בעיניים: יתכן גירוי בעיניים.            
 

 עזרה ראשונה:
 נשימה: לא נדרש טיפול מיוחד.                     
 בליעה: שתיית מים מרובה, לפנות לטיפול רפואי.                    
 גע בעור: לשטוף היטב במים זורמים. מ                    
 מגע בעיניים: לשטוף היטב במים זורמים. לפנות לטיפול רפואי.                     

 
 . הנחיות כיבוי אש: 5

 

 אמצעי כיבוי:  
 חומר לא דליק.                  
 ן דו חמצני. מריסוס מים, קצף כיבוי, פח                  
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 בשפך או דליפה: טיפול . 6

 

 ללבוש ביגוד מלא. 
 יש לספוג את החומר בחומר סופג ולהעביר למיכלים ולפנות לאתר פסולת.במקרה של שפך: 

 
  . טיפול ואחסון:7

 

 להימנע עם מגע בעיניים. 
 לאחסן במקום קריר ומוצל. 

 להרחיק מהישג ידם של ילדים. 
 

 

 . רמות חשיפה ואמצעי מיגון אישי: 8

 

 צורך באוורור. אין 
 אין צורך האמצעי מיגון נשימתי.

 במידת הצורך יש ללבוש בגדי מגן.
 מומלץ להשתמש בכפפות מגן.

 אין צורך במשקפי מגן.
 
 
 וכימיות:  פיסיקליות. תכונות 9

 

 מצב צבירה: נוזל. 
 צבע: שקוף.

 ריח: אופייני נעים.
 קלות במים קרים וחמים. במסיסות: נמס 

PH:8-9 

 1.020-1.01סגולי: )ג'/סמ"ק( משקל 
 נק' הבזק: לא ישים.

 Cp<5צמיגות: 
 לא דליק

 ללא ממס אורגני 
 
 
 

 . יציבות וריאקטיביות: 10

 

 התכשיר יציב כימית. 
 לא ידועות ריאקציות כל שהם.
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 . נתוני רעילות:11

 

LD50=350 mg/kg     .עבור החומר הפעיל 
 

 

 . סיכון סביבתי:  12

 

 סיכונים סביבתים: אין נתונים.
 .90%פירוק ביולוגי: מעל 

 

 . הוראות פינוי שפכים: 13

 

 הפינוי יתבצע בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבה. 
 

 

 . הוראות שינוע:14

 

 המוצר אינו מסווג לשינוע.

 

 

 . חוקים ותקנות:15

 

 החומר מסווג כלא מסוכן.
 ( מיוחדים המיוחסים לחומרים מסוכנים:  Rסיכונים  ) 

 R36   .מגרה את העיניים : 
 

 (: Sהוראות הבטיחות ) 
S2  .הרחק מהישג ידם של ילדים : 

S25 .מנע מגע עם העיניים : 
 השימוש בחומר יעשה על פי הוראות השימוש המתוארות במדבקה בלבד. 

 
 

 . שונות:16

 

 
למוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו נמכר לשום שימוש ה מתייחסים הנתונים המובאים בדף בטיחות ז

 אחר, וכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח מחשבון בדף זה.
 אסור להשתמש במוצר זה ביעוד אחר מהיעוד של המוצר. 

ההכנה, סיקמקס בע"מ אינה  המידע המופיע בגיליון בטיחות זה הינו נכון למיטב ידיעתנו, נכון לתאריך
 אחראית על אופן השימוש במידע המוגש. 

 
 הוכן ע"י: עמיר רפי  

 04גרסה: 


