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1. Идентификација хемикалије и податци о лицу које ставља хемикалију у промет 

Назив производа : Херо Течни сапун са глицерином 

Препоручена примена: Мокро и суво прање руку. 

 

Број производа : 86061017260 34   

 

Произвођач : Херо  

                       Бошка Бухе 14, 22320 Инђија 

                       Тел/Фах : 022/558-652 

                       www.hero.co.rs ; office@hero.co.rs   

 

Телефон за хитне случајеве :  

- Произвођач : Херо , 022/558-652, 558-682 ( од  7 - 15 часова ),   

- Центар за контролу тровања Војномедицинска академија број централе 011/2661122, 2662755 

(  24 сата доступно ) 

 

2. Идентификација опасности 

Никакве  опасности на људско здравље нису уочене у оквиру употребе спрам датога упуства 

производа. 

Негативно ефекти на околину - Никаква специфична опасност није уочена у нормалној употреби . 

 

3. Податци о састојцима у смеши 

 

Хемијски назив % Класификација 

Натријум лаурет сулфат 

#9004-82-4 

≤  5 Xi;R38,R41 

Кокомидопропил бетаин  

#61789-40-0,83138-08-3,86438-

79-1, 

≤ 2 Xi; R36 

Алкохол 

#64-17-5, #67-63-0 

0,5-1 Xn,F;R11 

  

 

 

 

 

http://www.hero.co.rs/
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4. Мере прве помоћи 

Контакт са очима: Испирајте очи са доста чисте воде , уколико се појави јаче иритирање очију 

обратити се лекару. Не користити никакве медикаменте пре савета лекара. 

Контакт са кожом:  Испрати са доста чисте воде,  уколико се појави јаче иритирање коже обратити се 

лекару. 

 Гутање :  Не изазивати повраћање, пити доста воде. У случају појаве мучнине обратити се лекару. 

5. Мере заштите од пожара 

Производ није запаљив. 

Преузети редовне мере против пожара, није потребно посебно против пожарно обезбеђење. 

6. Мере у случају хемијског удеса 

У случају изливања производа предметну површину испрати са доста воде. 

 

7. Руковања и складиштење 

Нису потребне никакве специјалне мере руковања и складиштења производа.  

Чувати на тамном и хладном месту, ван домашаја деце, у оргиналној амбалажи. 

 

8. Контрола изложености и лична заштита 

Лична заштитна средства : 

Очи: Нису потреба у редовној употреби производа, 

Кожа: После сваког прања руке испрати у чистој води, лица са осетљивом или оштећеном кожом 

треба строго да се придржавају упутства за употребу и да избегавају дужи додир са раствором за 

прање. Препоручујемо употребу рукавица. 

Дисајни органи: Нису потреба у редовној употреби производа. 

Нема ограничења излагању производа.  

 

9. Физичка и хемијска својства 

Изглед: Хомогена, лако покретљива течност, наранџасте боје 

Мирис: Пријатног мириса 
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Растворљивост: Растворљив у води, алкохолу 

Пх вредност концентрата : 5-6 

 

10. Стабилност и реактивност 

Стабилан у редовним условима складиштења и употребе. Биоразградив без негативних разлагајућих 

елемената. 

  

11. Токсиколошки податци 

 

На основу постојећих података производ није класификован као токсичан. 

Одговара позитивним прописима Републике Србије. 

  

12. Екотоксиколошки податци 

Производ је биоразградив и у оквиру датог упутства не представља опасност за водене токове и 

животну средину.  

 

13. Третман и одлагање отпада 

Не употребљени преостали производ не представља опасни отпад и третирати га у складу са 

позитивним прописима о одлагању отпада. 

Употребљена амбалажа и паковање представља комунални амбалажни отпади и третирати га у складу 

са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, брoj 36/09 ). Амбалажа за 

рециклажу – неповратна боца. 

Амбалажу пре одлагања или рециклаже испразнити и испрати водом.  

 

14. Податци о транспорту   

Нема специфичних ограничења. 

 

15. Регулаторни податци 

Закона о хемикалијама („Службени гласник РС“, брoj 36/09), Правилник о садржају безбедоносног 

листа („Службени гласник РС“, брoj 81/10 ),  Позитивни законски прописи Републике Србије, 

 

16.Остали податци  


