
Pajtohet me Rregulloren (EC) No. 1907/2006 (REACH), Aneksi II, të amenduar me Rregulloren (EU) No. 453/2010 - 
Albania

Data : 12/01/2016 
Versioni : 2

DËFTESË E SIGURISË TEKNIKE
GLICERINË

1.1 Identifikuesi i produktit
Emri i produktit : GLICERINË
Numri EC (Bashkësia 
Evropiane)
Numri CAS (Shërbimi i Të 
Dhënave Kimike)

: 200-289-5

: 56-81-5

Kodi i produktit : KUPLANTI B
Përshkrimi i produktit : Glicerinë e Shkallës USP, Burime me Bazë Vegjetale, Pastërti e Shkallës Teknike 99.

Tipi i produktit : 
Mjete të tjera identifikuese :

7%.
Lëng.
Testimi Joshkatërrues (NJSH) i Kuplantit Ultrasonik

1.2 Përdorime përkatëse të identifikuara të lëndës ose të përzierjes dhe përdorime që nuk këshillohen
Nuk zotërohet.

1.3 Hollësi për ofruesin e dëftesës së sigurisë teknike
Furnizuesi

Adresa e emailit të personit 
përgjegjës për këtë SDS 
(Dëftesë e Sigurisë 
Teknike)

: Olympus Scientific Solutions Americas Corp.
48 Woerd Avenue
Waltham, MA 02453 USA
Tel: +1-781-419-3900 

: ORDERS@OLYMPUS-OSSA.COM

1.4 Numri i telefonit për urgjenca
Enti këshillimor shtetëror/Qendra e Helmimeve

Numri i telefonit : CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 Ndërkombëtare: +1-703-527-3887
Orari i shërbimit : (24/7)

2.1 Klasifikimi i lëndës ose i përzierjes
Përkufizimi i produktit : Lëndë një-përbërëse
Klasifikimi sipas Rregullores (EC) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
I paklasifikuar.

Klasifikimi sipas Direktivës 67/548/EEC [DSD]
I paklasifikuar.
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SEKSIONI 1: Identifikim i lëndës/përgatesës dhe i kompanisë/ndërmarrjes

SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive
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SEKSIONI 2: Identifikimi i rrezikshmërive
Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të frazave R ose të deklaratave H të parashtruara më lart.
Shihni seksionin 11 për të dhëna më të hollësishme lidhur me pasojat dhe simptomat shëndetësore.

2.2 Elemente të etiketës
Fjalë sinjalizuese : 
Njoftime të rrezikshmërisë : 
Njoftime paralajmëruese

Parandalim :
Përgjigje : 
Ruajtja : Heqja/
Asgjësimi :

Pa fjalë sinjalizuese.
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Nuk zbatohet.
Nuk zbatohet.
Nuk zbatohet.
Nuk zbatohet.

Elemente suplementare të 
etiketës
Aneksi XVII – Kufizime në 
prodhimin, hedhjen në treg 
dhe përdorimin e disa 
lëndëve, përzierjeve dhe 
artikujve të rrezikshëm

: Dëftesa e sigurisë teknike është e disponueshme, me kërkesë.

: Nuk zbatohet.

Kërkesa të posaçme për paketimin
Enët duhen pajisur me 
kapëse rezistente ndaj 
fëmijëve
Paralajmërim i prekshëm i 
rrezikut

2.3 Rrezikshmëri të tjera
Lënda i kënaq kriteret për 
PBT sipas Rregullores (EC) 
Nr. 1907/2006, Aneksi XIII
Lënda i kënaq kriteret për 
vPvB sipas Rregullores 
(EC) Nr. 1907/2006, Aneksi 
XIII

: Jo.
P: Nuk zotërohet. B: Nuk zotërohet. T: Jo.

: Nuk zotërohet.

Rrezikshmëri të tjera që 
nuk figurojnë në klasifikim

: Asnjë nuk dihet.

Lënda/përgatesa : Lëndë një-përbërëse

Emri i produktit/
ingredientit

Klasifikimi

Identifikuesit % 67/548/EEC Rregullorja (EC) Nr. Lloji
1272/2008 [CLP]

Glicerinë EC: 200-289-5 100 I paklasifikuar. I paklasifikuar. [A]
CAS: 56-81-5

Nuk ka të pranishëm përbërës të mëtejshëm që, për dijeninë e tanishme të furnizuesit, janë të klasifikuara dhe 
kontribuojnë në klasifikimin e lëndës dhe, për këtë arsye, duhen raportuar në këtë seksion.
Lloji
[A] Pjesë përbërëse
[B] Papastërti
[C] Lëndë e shtuar stabilizuese
Kufijtë e ekspozimit në vendin e punës, nëse ekzistojnë, gjenden të renditur në seksionin 8.
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:

:

Nuk zbatohet.

Nuk zbatohet.

SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët
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SEKSIONI 3: Përbërja/të dhëna për ingredientët
Shihni seksionin 16 për tekstin e plotë të R-frazave të përmendura më lart.
Shih Seksionin 16 për tekstin e plotë të deklaratave H të parashtruara më lart.

4.1 Përshkrim i masave të ndihmës së shpejtë
Kontakt me sytë

Frymëthithje 

Kontakti me lëkurën 

Gëlltitje

:

:

:

:

Menjëherë shpëlajini sytë me ujë të bollshëm, duke ngritur me gisht herë pas here 
qepallat e sipërme dhe të poshtme.  Kontrolloni për lente kontakti dhe hiqini nga sytë 
sipas rastit.  Kërkoni ndihmë mjekësore nëse shfaqet irritim.
Nxirreni viktimën në ajër të pastër dhe mbajeni të qetë në një pozicion ku mund të 
marrë frymë lirisht.  Kërkoni ndihmë mjekësore në rast se shfaqen simptoma.
Shpëlajeni lëkurën e ndotur me sasi të mëdha uji.  Kërkoni ndihmë mjekësore në 
rast se shfaqen simptoma.
Shpëlajeni gojën me ujë.  Kërkoni ndihmë mjekësore në rast se shfaqen simptoma.

Mbrojtje për personat që 
japin ndihmën e shpejtë

: Nuk duhet ndërmarrë asnjë veprim që shoqërohet me rrezikim të personit ose pa 
trajnim të përshtatshëm.

4.2 Simptomat dhe efektet më të rëndësishme, akute dhe të vonuara
Efekte shëndetësore akute potenciale

Kontakt me sytë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Gëlltitje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Shenja/simptoma të mbi-ekspozimit
Kontakt me sytë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën 
Gëlltitje

:
:

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

4.3 Indikim për kujdesin dhe trajtimin mjekësor të menjëhershëm dhe trajtimin e posaçëm që mund të duhet
Shënime për mjekun : Trajtoni në mënyrë simptomatike.  Nëse janë gëlltitur ose frymëthithur sasi të mëdha,

Trajtime specifike

5.1 Mjete zjarrfikëse

:
lidhuni menjëherë me një specialist për trajtimin e helmimeve.
Nuk ka trajtim specifik.

Mjete fikëse të 
përshtatshme

Mjete fikëse të 
papërshtatshme

:

:

Përdorni kimikat të thatë, CO₂, spërkatje me ujë (mjegull) ose shkumë.

Mos përdorni ujë me presion.

5.2 Rrezikshmëri të posaçme nga lënda ose përzierja
Rrezikshmëritë nga lënda 
ose përzierja
Produkte të rrezikshme të 
shpërbërjes termike

5.3 Këshilla për zjarrfikësit

:

:

Prodhimi i fortë i avullit ose shpërthimi mund të ndodhë në aplikimin e rrjedhjes 
direkte të ujit në lëngje të nxehta.

Dekompozimi termal i glicerinës mund të japë Akrolein.
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SEKSIONI 4: Masa të ndihmës së parë

SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit
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SEKSIONI 5: Masa të luftës kundër zjarrit
Veprime mbrojtëse të 
posaçme për zjarrfikësit
Pajisje mbrojtëse e 
posaçme për zjarrfikësit

:

:

Nuk kërkohen masa të veçanta.

Zjarrfikësit duhet të veshin pajisje mbrojtëse të përshtatshme dhe aparat respirator 
autonom (SCBA, në anglishte), me maskë të plotë dhe të regjistruar për funksionim 
në trysni pozitive.  Veshjet për zjarrfikësit (duke përfshirë helmetat, çizmet mbrojtëse 
dhe dorezat) në pajtim me Standardin europian EN 469 do të ofrojnë një nivel bazë 
mbrojtjeje për incidentet kimike.

6.1 Paralajmërime personale, pajisje mbrojtëse dhe procedura të urgjencës
Për personel jo të 
ndërhyrjes urgjente
Për shërbimet e ndërhyrjes 
urgjente

6.2 Masa paraprake për 
mjedisin

:

:

:

Përdorni pajisje të përshtatshme të mbrojtjes personale.

Në qoftë se kërkohet veshje e specializuar për të trajtuar derdhjen, merrni parasysh 
çdo informacion në Seksionin 8 për materialet e përshtatshme dhe të 
papërshtatshme.  Shihni edhe informacionin në “Për personel jo të ndërhyrjes 
urgjente".

Shmangni përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat 
ujore, kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza.  Njoftoni autoritetet 
përkatëse në rast se produkti ka shkaktuar ndotje të mjedisit (ujërat e zeza, vijat 
ujore, tokësore ose ajrore).

6.3 Metoda dhe materiale për kontroll dhe pastrim
Derdhje

6.4 Referencë në seksione 
të tjera

:

:

Mos lejoni hyrje në kanale të ujërave të zeza, vija ujore, bodrume të nëndheshme 
ose zona të mbyllura.  Kalojini derdhjet në një impiant të trajtimit të mbetjeve të 
lëngshme ose procedoni si vijon.  Izolojini dhe grumbullojini derdhjet e vogla me 
material përthithës të padjegshëm, të tillë si rërë, dhé, vermikulit ose miell fosil, 
pastaj mblidheni materialin në një enë për heqje/eliminim në pajtim me rregulloret 
vendore.  Eliminojeni nëpërmjet një kontraktori të liçensuar për eliminimin e mbetjeve.

Shihni Seksionin 1 për informacion të kontaktit në rast urgjence.
Shihni Seksionin 8 për informacion në lidhje me pajisjet e përshtatshme të mbrojtjes 
personale.
Shihni Seksionin 13 për informacion të mëtejshëm rreth trajtimit të mbetjeve.

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një 
përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

7.1 Masa paraprake për trajtim të sigurtë

Këshilla për higjienën e 
përgjithshme në vendin e 
punës

:
Vishni pajisje të përshtatshme për mbrojtje personale (shihni seksionin 8).
Në zonën ku trajtohet, ruhet dhe përpunohet ky material, nuk duhet lejuar ngrënia, 
pirja dhe duhani.  Punëtorët duhet të lajnë duart dhe fytyrën para se të hanë, të pinë 
ose të tymosin duhan.  Shihni edhe Seksionin 8 për informacion të mëtejshëm rreth 
masave higjienike.

7.2 Kushtet për ruajtje të sigurt, duke përfshirë edhe papajtueshmëritë e mundshme
Ruajeni në temperature dhome.

7.3 Përdorim(e) përfundimtar(e) i(të) posaçëm(me)
Rekomandime : Nuk zotërohet.
Zgjidhje specifike për 
sektorët industrialë

: Nuk zotërohet.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767) 
www.kmkregservices.com    www.askdrluc.com   www.ghsmart.com 4/11

SEKSIONI 6: Masa në rast çlirimi aksidental

SEKSIONI 7: Trajtimi dhe ruajtja

Masa mbrojtëse :
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Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një 
përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

8.1 Parametra të kontrollit
Kufij të ekspozimit në vendin e punës

Emri i produktit/ingredientit Vlera të kufirit të ekspozimit
Glicerinë ACGIH TLV (Shtetet e Bashkuara, 3/2012).

TWA: 10 mg/m³ 8 orë. Forma: Fraksion i thithshëm.

Procedura monitorizimi të 
këshilluara

DNEL/DMEL
Nuk ka DNEL/DMEL.

PNEC
Nuk ka PNEC.

8.2 Kontrolle të ekspozimit

: Nëse ky produkt përmban ingredientë me kufij ekspozimi, mund të jetë i nevojshëm 
monitorizim personal, i vendit të punës, atmosferik ose biologjik për të përcaktuar 
efektshmërinë e ajrimit ose masave të tjera të kontrollit dhe/ose nevojën për të 
përdorur pajisje mbrojtëse të rrugëve të frymëmarrjes.

Komanda inxhinierike të 
përshtatshme

Masa të mbrojtjes individuale

: Pa kërkesa të posaçme ajrimi.  Në rast se ky produkt ka përmbajtje me kufij 
ekspozimi, përdorni rrethore përpunimi (si një tunel, p.sh.), ajrim me shkarkim lokal 
ose mënyra të tjera kontrolli inxhinierike për ta mbajtur ekspozimin e punëtorëve nën 
kufijtë e këshilluar ose të përcaktuar me rregullore.

Masa higjienike : Pasi të keni punuar me produkte kimike, lajini duart, parakrahët dhe fytyrën mirë e 
me kujdes, para se të hani, të pini duhan, të përdorni shërbimet higjienike dhe në 
përfundim të orarit të punës.  Sigurohuni që pikat e posaçme për larje sysh dhe 
dushet e sigurimit janë në afërsi të vendit të punës.

Mbrojtje për sytë/fytyrën

Mbrojtje për lëkurën
Mbrojtje për duart

:

:

Duhen mbajtur syze mbrojtëse që pajtohen me një normë të miratuar sa herë që një 
vlerësim i rrezikut e bën të nevojshme për të shmangur ekspozimin ndaj spërklave 
të lëngshme, mjegullimeve, gazeve ose pluhurave.

Kur punoni me produkte kimike duhet të mbani gjatë gjithë kohës doreza kemio- 
rezistente dhe të papërshkueshme, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që 
i bëhet rrezikut.

Mbrojtje për trupin : Pajisjet e mbrojtjes personale për trupin duhen përzgjedhur në bazë të detyrës që 
duhet kryer dhe rreziqeve përkatëse, si dhe miratuar nga një specialist para se të 
trajtohet ky produkt.

Mbrojtje tjetër për lëkurën : Këpucët e përshtatshme dhe masat e mëtejshme mbrojtëse për lëkurën duhet të 
përzgjidhen sipas detyrës që po kryhet dhe rreziqeve që lidhen me të, si dhe duhen 
miratuar nga një specialist para se të trajtohet produkti.

Mbrojtje për frymëmarrjen : Përdorni një aparat respirator ajërfiltrues ose të ushqyer me ajër të masës suaj e që 
i përgjigjet një standardi të miratuar, nëse kjo rezulton e nevojshme nga vlerësimi që 
i bëhet rrezikut.

Kontrolle të ekspozimit 
mjedisor

: Prurjet e sistemit të ajrimit ose e pajisjeve të procesit të punës duhen kontrolluar për 
t’u siguruar se u përmbahen kërkesave të ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit.

Tel : +1-888-GHS-7769 (447-7769) / +1-450-GHS-7767 (447-7767) 
www.kmkregservices.com    www.askdrluc.com   www.ghsmart.com 5/11

SEKSIONI 8: Kontrollet e ekspozimit/mbrojtja personale
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9.1 Informacion për vetitë fizike dhe kimike themelore
Pamja

Gjendja fizike
Ngjyra

Kundërmimi
Pragu i kundërmimit
pH
Pika e shkrirjes/pika e ngrirjes 
Pika fillestare e vlimit dhe 
intervali i vlimit
Pika e flakërimit

:
:
:
:
:
:
:

:

Lëng. [Viskoz.]
E kthjellët.
Pak ose aspak erë.
Nuk zotërohet.
Nuk zotërohet.
19.85°C
290°C

Closed cup (Kupë e mbyllur): 198.89°C
Shpejtësia e avullimit : >1 (eter (anhidrik) = 1)
Ndezshmëria (lëndë e ngurtë 
ose gaz)

: Nuk zotërohet.

Koha e djegies : Nuk zbatohet.
Shkalla e djegies : Nuk zbatohet.

Ndezshmëria e sipërme/e 
poshtme ose kufijtë e 
shpërthimit
Presioni i avullit 
Dendësia e avullit 
Denduria relative 
Tretshmëria/të

:

:
:
:
:

I poshtëm: 2.6%
I sipërm: 11.3%

<0.13 kPa [temperaturë dhome]
3.1 [Ajri = 1]
1.4 në 1.6
I plotë.

Tretshmëria në ujë : I tretshëm.
Koeficienti i përndarjes 
oktanol/ujë
Temperatura e vetëndezjes

:

:

-1.76

Nuk zotërohet.
Temperatura e shpërbërjes : Nuk zotërohet.
Viskoziteti (ngjitshmëri) : Nuk zotërohet.
Vetitë shpërthyese : Nuk zotërohet.
Veti oksiduese :

9.2 Të dhëna të tjera
S’ka të dhëna të mëtejshme.

Nuk zotërohet.

10.1 Reaktiviteti : Nuk ekzistojnë të dhëna testesh specifike ndaj reaktivitetit për këtë produkt ose 

10.2 Qëndrueshmëria kimike :

përbërësit e tij.

Produkti është i qëndrueshëm.

10.3 Mundësi reaksionesh të 
rrezikshme

: Në kushte normale të ruajtjes dhe përdorimit nuk do të ndodhin reaksione të 
rrezikshme.

10.4 Rrethana për t’u 
shmangur

10.5 Materiale të 
papajtueshme

:

:

Nuk ka të dhëna specifike.

Reaktiv ose i papajtueshëm me materialet e mëposhtme: materiale oksiduese.
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SEKSIONI 9: Vetitë fizike dhe kimike

SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti
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SEKSIONI 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti

10.6 Produkte të rrezikshme 
të shpërbërjes

: Dekompozimi termal mund të japë Akrolein.

11.1 Informacion për efektet toksikologjike
Toksiciteti akut

Irritim/Gërryerje

Mbindjeshmim
Lëkura : 
I sistemit të frymëmarrjes :

Mutagjeniciteti

Nuk ka të dhëna të disponueshme.
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Nuk ka të dhëna të disponueshme.
Karcinogjeniciteti
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Toksicitet riprodhues
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Teratogjeniciteti
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (një ekspozim i vetëm)
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Toksiciteti specifik për organin e shënjestruar (ekspozim i përsëritur)
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Rrezikshmëri aspirimi
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Të dhëna për rrugët e 
mundshme të ekspozimit

: Rrugëhyrje të parashikuara:  Gojor, Dermal, Frymëthithje.

Efekte shëndetësore akute potenciale
Kontakt me sytë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Gëlltitje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Simptoma që kanë lidhje me karakteristikat fizike, kimike dhe toksikologjike
Kontakt me sytë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Frymëthithje : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Kontakti me lëkurën 
Gëlltitje

:
:

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha. 
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
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SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Emri i produktit/
ingredientit

Rezultati Specie Doza Ekspozimi

Glicerinë LD50 Dermal
LD50 Gojor

Lepur
Mi fushe

>10 g/kg
12600 mg/kg

-
-

Emri i produktit/
ingredientit

Rezultati Specie Rezultat
i

Ekspozimi Vëzhgimi

Glicerinë Sy - Irritues i lehtë
Lëkura - Irritues i lehtë

Lepur
Lepur

-
-

24 orë 500 mg
24 orë 500 mg

-
-
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SEKSIONI 11: Të dhëna toksikologjike

Efekte të menjëhershme dhe të vonuara, si dhe efekte kronike nga ekspozimi afatshkurtër dhe afatgjatë
Ekspozimi afatshkurtër

Efekte të menjëhershme 
të mundshme
Efekte të vonuara të 
mundshme

Ekspozimi afatgjatë
Efekte të menjëhershme 
të mundshme
Efekte të vonuara të 
mundshme

:

:

:

:

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Efekte shëndetësore kronike potenciale
Të përgjithshme : 
Karcinogjeniciteti : 
Mutagjeniciteti : 
Teratogjeniciteti :

Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Efekte zhvillimore : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
Efekte ndaj pjellshmërisë : Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.

Të dhëna të tjera :

12.1 Toksiciteti

Nuk zotërohet.

Emri i produktit/
ingredientit

Rezultati Specie Ekspozimi

Glicerinë Akut LC50 54000 mg/L Peshq 96 orë

12.2 Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria
Nuk ka të dhëna të disponueshme.

12.3 Potenciali biogrumbullues

Emri i produktit/
ingredientit

LogPow BCF Potenciali

Glicerinë -1.76 - e ulët

12.4 Lëvizshmëria në dhé
Koeficient i përndarjes dhé/ 
ujë (KOC)

: Nuk ka të dhëna të disponueshme.

Lëvizshmëria : Nuk ka të dhëna të disponueshme.

12.5 Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB
PBT : Jo.

P: Nuk zotërohet. B: Nuk zotërohet. T: Jo.
vPvB : Nuk zotërohet.

12.6 Efekte të tjera të 
padëshirueshme

: Nuk dihet të ketë efekte të rëndësishme ose rreziqe të mëdha.
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SEKSIONI 12: Të dhëna ekologjike



GLICERINË

Informacioni në këtë seksion përmban këshilla dhe udhëzime të përgjithshme. Për çdo informacion specifik ndaj një 
përdorimi që ofrohet në Skenarin/et e Ekspozimit, duhet këshilluar Lista e Përdorimeve të Identifikuara në Seksionin 1.

13.1 Metoda të trajtimit të mbetjeve
Produkti

Metoda të eliminimit : Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. 
Hedhja e këtij produkti, tretësirave dhe nënprodukteve gjithnjë duhet të përmbushë 
kërkesat e ligjshmërisë për mbrojtjen e mjedisit dhe hedhjen e rregullt të mbetjeve, si 
dhe kërkesat e autoriteteve rajonale-vendore.

Mbetje e rrezikshme :

Ambalazhimi
Metoda të eliminimit :

Me sa është në dijeni furnizuesi, ky produkt nuk konsiderohet si mbetje e rrezikshme, 
në bazë të Direktivës EU 91/689/EEC.

Përftimi i mbetjeve duhet shmangur ose minimizuar kudo ku të jetë e mundshme. 
Materialet e paketimit duhen ricikluar.  Shkrumbimi ose dhé-mbushja duhen marrë 
në konsideratë vetëm kur riciklimi nuk mund të kryhet.
Ky material dhe ena përkatëse duhen eliminuar në mënyrë të sigurt.  Shmangni 
përhapjen e materialit të derdhur, rrjedhjen dhe kontaktin me dheun, vijat ujore, 
kanalet shkarkuese dhe kanalet e ujërave të zeza.

14.6 Masa parambrojtëse të 
posaçme për përdoruesin

: Transporti brenda mjediseve të përdoruesit: gjithnjë transportojeni në enë të 
mbyllur, në pozicion vertikal dhe të siguruar. Sigurohuni që personat që po 
transportojnë produktin dinë si të veprojnë në rast aksidenti ose derdhjeje.

14.7 Transportim masiv 
sipas Aneksit II të MARPOL 
73/78 dhe Kodit IBC

: Nuk zotërohet.
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SEKSIONI 13: Konsiderata për eliminimin

Masa mbrojtëse të 
posaçme

:

SEKSIONI 14: Të dhëna për transportin
ADR/RID ADN (Ligji Gjerman i IMDG IATA

Transportit të 
Brendshëm Ujor)

14.1 Numri UN I parregulluar. I parregulluar. I parregulluar. I parregulluar.
(Kombet e 
Bashkuara)

14.2 Emri i 
përshtatshëm për 
transportim KB 
(UN)

- - - -

14.3 Klasa(t) e -
rrezikshmërisë për 
transport

- - -

14.4 Grupi i -
ambalazhimit

- - -

14.5 Rrezikshmëri Jo.
mjedisore

Jo. Jo. Jo.

Të dhëna të 
mëtejshme

- - - -
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15.1 Rregulloret/legjislacioni i sigurisë, shëndetit dhe mjedisit i posaçëm për lëndën ose përzierjen
Rregullorja BE (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Aneksi XIV – Lista e lëndëve që kërkojnë autorizim
Aneksi XIV
Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.
Lëndë jashtëzakonisht shqetësuese
Asnjë nga përbërësit nuk është i listuar.

Aneksi XVII – Kufizime në 
prodhimin, hedhjen në 
treg dhe përdorimin e 
disa lëndëve, përzierjeve 
dhe artikujve të 
rrezikshëm

Rregullore të tjera BE

: Nuk zbatohet.

Inventari Evropë : Të gjithë përbërësit janë të listuar ose të përjashtuar.
Direktiva Seveso II
Ky produkt nuk kontrollohet nga Direktiva Seveso II.

15.2 Vlerësimi i Sigurisë 
Kimike

: Ky produkt përmban lëndë për të cilat ende kërkohen Vlerësime të Sigurisë Kimike.

Shkurtime dhe akronime : ATE = Vlerësimi paraprak i Toksicitetit Akut
CLP = Regullore Klasifikimi, Etiketimi dhe Ambalazhimi [Regullore (EC) Nr. 
1272/2008]
DMEL = Niveli i Efektit Minimal të Derivuar
DNEL = Niveli i Derivuar Pa Efekt
Njoftimi EUH = njoftimi i Rrezikshmërisë specifik për CLP
PBT = Vazhdueshëm, Biogrumbullues dhe Toksik
PNEC = Koncentrimi i Parashikuar Pa Efekt
RRN = Numër Regjistrimi REACH
vPvB = Shumë i Vazhdueshëm dhe Shumë Biogrumbullues

Procedura e përdorur për të derivuar klasifikimin sipas Rregullores (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikimi Justifikimi
I paklasifikuar.

Teksti i plotë i deklaratave H 
të shkurtuara
Teksti i plotë i klasifikimeve 
[CLP/GHS]
Teksti i plotë i frazave R të 
shkurtuara
Teksti i plotë i klasifikimeve 
[DSD/DPD]
Historia
Data e botimit  (dd/mm/ 
yyyy)

:

:

:

:

Nuk zbatohet.

Nuk zbatohet.

Nuk zbatohet.

Nuk zbatohet.

Versioni : 2
Revised Section(s) : Nuk zbatohet.
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SEKSIONI 15: Të dhëna rregullatore

SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera

: 12/01/2016
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SEKSIONI 16: Të dhëna të tjera
Njoftim për lexuesin
Me sa jemi në dijeni, të dhënat e parashtruara këtu janë të sakta. Megjithatë, as furnizuesi i lartpërmendur, as filialet e tij, nuk marrin përsipër 
ndonjë përgjegjësi çfarëdo në lidhje me saktësinë ose plotësinë e të dhënave të parashtruara këtu.
Vetëm përdoruesi mban përgjegjësi për përcaktimin përfundimtar të përshtatshmërisë së një materiali çfarëdo. Të gjitha materialet mund të 
paraqitin rrezikshmëri të panjohura dhe duhen përdorur me kujdes. Megjithëse disa nga këto rrezikshmëri shpjegohen në këtë dokument, ne 
nuk mund të garantojmë se janë të vetmet rrezikshmëri ekzistuese.
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