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KREU 1:  IDENTIFIKIMI IKIMIKALIT DHE SHËNIMET E PERSONIT I CILI E 
LËSHON KIMIKALIN NË QARKULLIM   

 

Nën kreu 1.1. Identifikimi i kimikalit 

Emri i produktit: Silver Sab-lëng antibakterial me argjend 

CAS-numri: / 

EC- numri: / 

Numri i indeksit: / 

Nën kreu 1.2 Mënyra e identifikuar e shfrytëzimit të kemikalit si NJË PRODUKT BIOCID: 

Mjet i lëngët për dezinfektim me një shkallë 
të lartë të efikasitetit kundër baktereve dhe 
kërpudhave:  Staphylococcus aureus (ATCC 
6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), 
Pseudomans aeruginosa (ATCC 15442), Proteus 
hauseri (ATCC13315), 
Escherichia coli (ATCC 10536), 
Enterococcus hirae (ATCC 10541), 
Klebsiella pneumoniae ( ATCC 4352), Candida 
albicans ( ATCC 10231) 
Silver Sab është një lëng antibakterial për një 
dezinfektim të shpejtë higjenik të sipërfaqeve, 
pajisjeve, rrobave, pajisjeve në bazë argjendi-
zeolitin: 
objektet e shëndetit publik (klinika, spitale, shtëpi 
shëndeti, qendra gerontologjike), objekte publike 
dhe institucione (çerdhe, kopshte, shkolla, 
fakultete ...), në industrinë ushqimore(prodhues 
qumështi, vajrash, në industrinë e bluarjes dhe 
furrave, sheqerore, vezësh, frutash dhe perimesh, 
industri konditore, industri nisheste dhe gluteni, 
prodhimi i kërpudhave, prodhimi i maltit, 
industria e mishit dhe prodhimeve nga mishi, 
blegtori, shpendari, industria e pijeve alkoolike 

UDHËZIMET E PËRDORIMIT:Doza e preferuar 
për të gjitha fushat e parapara: 
spërkatje:20ml të preparatit në m2 (mjafton për 
lagështimin e tërë sipërfaqes); para fshirja: 100 
ml të preparatit për m2 të sipërfaqes; zhytje: në 
varësi nga madhësia e gjësendit. Trajtimin e 
përsërisni në ujdi me udhëzimet për përdorim. 
Trajtimi i dyshemeve dy herë në muaj. Trajtimi i 
dyshemeve në institucione  një deri tri herë në 
javë, në varësi nga procesi i punës dhe vendit të 
përdorimit. Vendet e trajtuar i lini për 30 
minuta. Hapësirat e trajtuara të cilat janë në 
kontakt me ushqimin, duhet që pas tharjes të 
lahen para përdorimit. 
Stabiliteti: produkti është i qëndrueshëm nën 
kushte normale të ruajtjes. Nuk lejohet tretja  
para tek përdorimi i destinuar, sepse zvogëlohet 
ose humbet vlera pastruese e produktit. 
Kontakti me materiale: Duhet shmangur 
kontaktit me materialet metalike, pos atyre që 
janë nga çeliku kundër ndryshkut.  
Numri i aktit në bazë të së cilit produkti biocidal 
është lëshuar në qarkullim: 532-01-616/2014-19 
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dhe joalkoolike, frigoriferi etj.),me objekte 
industriale, trafik publik, hotelieri (hotele, motele, 
restorante, kuzhina publike, restorante me 
ushqim shoqëror, industri farmaceutike, industri 
kozmetike, tualete mobile, pajisje klimatike.  
Në amvisëri: larëse enësh, sipërfaqe punuese 
kuzhine, shpuza, rrecka truleks, banja, frigoriferë, 
ngrirës, dërrasa për prerje, enë plasmase, këpuca, 
pajisje për kafshë shtëpiake, syza, telefona mobil 
dhe fiks, kompjuterë dhe laptopa, çanta sportive, 
doreza dyersh, kuti për hedhurina, qeska për 
makina thithë ...  
Raportin mbi konstatimin e aktivitetit kundër 
mikrobeve të preparatit e ka bërë VMA, sektori 
për mjekësi  preventive, Beograd 
 

Nënkreu 1.3. Të dhënat për furnizuesin: 

a) Emri i furnizuesit EVRO-PAN-INSTITUT DOO, PANČEVO 
b) Është ky person prodhues, 

importues, distributor ose 
shfrytëzues në vijim.  

DISTRIBUTOR dhe PRODHUES për Hemosab Tigre 

v) Adresa dhe numri i telefonit Svetozara Markovića nr. 106,26000 Pančevo  
Tel/fax:+38113366163, e-mail: evropaninstitut@gmail.com 

PRODHUESI: HEMOSAB TIGRE 
DOO 

MBUSHJA DHE PAKETIMI: TEHNOHEMIJA A.D. BEOGRAD 

Nënkreu 1.4. Numri telefonit për raste emergjente: 

 Qendra për kontrollin e helmimeve VMA, Beograd, 
Crnotravska 17,+ 381(0) 11 360 8440 (24h) 
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KREU 2:  IDENTIFIKIMI I RREZIKUT 
 

Nënkreu 2.1 Klasifikimi i kemikalit 

Rregullorja mbi klasifikimin, paketimin, 
regjistrimin, publikimin e kemikalit dhe 
produktit të caktuar („Sl. glasnik RS“ br. 59/10, 
25/11 i 5/2012) 

Rregullorja mbi klasifikimin, paketimin, shënimin, 
publikimin e kemikalit të caktuar në ujdi me 
Sistemin global të harmonizimit për klasifikim dhe  
regjistrim  UN („Sl. glasnik RS“ br. 64/10, 26/11 dhe 
105/2013) 

  

  

 

Nënkreu 2.2. Elementet e shënuara: 

 Rregullorja mbi klasifikimin, paketimin, shënimin, publikimin e 
kemikalit dhe produktit të caktuar në harmoni me Sistemin 
global të harmonizimit për klasifikim dhe regjistrim UN („Sl. 
glasnik RS“ br. 64/10, 26/11 i 105/2013 ) 

Piktogrami mbi rrezikun: 
 

/ 
   

Fjala e vërejtjes: / 

Lajmërimi mbi rrezikun: / 

Lajmërimi mbi masat e parapara të 
sigurisë 

/ 

Nënkreu 2.3. Rreziqet tjera 

 / 
 
Teksti i plotë i vërejtjeve të koduara lidhur me riskun në repartin 16.  
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KREU 3:  PËRBËRJA/TË DHËNA MBI PËRBËRËSIT 
 

Nënkreu 3.1. Të dhënat mbi përbërësit e përzierjes: 

Emërtimi kimik ose 
tregtar -emri: 

CAS-
numri 

EC numri 
Numri 

Indeksor 
Koncentracioni 

[%] 

Klasifikimi 
CLP/GHS 

Argjend  Zeolit 

/ / 

 

 2,5% 

Lëndim i rëndë syri 2  
H319 
I dëmshëm nëse 
inhalohët  4  H332 
Mund të ngacmoj 
frymëmarrjen 3 H335 

Argjend Jonik në 
ekstrakt sherbele  
dhe acid 
monokarbonik  
 / / 

 

< 1,7% 

Mund intensifikoj zjarrin; 
oksidues 2 H 272 
Shkakton djegie të rënda 
lëkure dhe dëmtim të syrit 
1B  H314 

Shumë toksik për jetën 
ujore - 1 H400 
Shumë toksik për jetën 
ujore me efekte afatgjata 
1  H410 

Stabilizatorët dhe 
biokatalizatorët 

/ / 
 

< 0,45% 
/ 

Sulfat kaliumi 231-915-5 7778-80-5  < 0,15% / 

Ujë i demineralizuar / 7732-18-5  deri 100% / 

      
 

KREU 4:  MASAT E NDIHMËS SË PARË 
 

Nënkreu 4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së parë- Preparati nuk bën pjesë në materiet toksike 

Frymimi (aspirimi): Preparati shtiret jashtëzakonisht pak (nëse shtjerr, shtire vetëm se uji i 
rëndomtë) pra, nuk ka ndikime të dëmshme në organet e frymëmarrjes 

Lëkura: / 

Sytë: Në rast kontakti duhet që menjëherë t´i lani sytë me shumë ujë rreth 2 
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minuta, sipas nevojës paraqiteni tek mjeku për ndihmë.  

Gëlltitja: Duhet pirë shumë ujë, sipas nevojës paraqiteni tek mjeku për ndihmë. 

Nënkreu 4.2. Simptomat dhe efektet më të rëndësishme akute ose të mëvonshëm: 

 Nuk ka simptoma të paraparë apo të evidentuar, as efekte.  

Nënkreu 4.3. Ndihma e shpejtë mjekësore dhe trajtimi i veçantë: 

 / 

KREU5:  MASAT PËR FIKJEN E ZJARRIT 
 

Nënkreu 5.1. Mjetet për fikjen e zjarrit: 

 Fikja me mjete të përshtatshme për fikjen e zjarrit në hapësirat e rrezikuara, 
pluhur i tharë, dyoksid karboni dhe spërkatje uji. 
Mjete joadekuate: nuk ka 

Nënkreu 5.2. Rreziqet e veçanta të cilat mund të paraqiten nga substancat dhe përzierjet: 

 Spërkatësi i ujit është i duhur për ftohjen e kontejnerit.  

Nënkreu 5.3. Këshilla për zjarr fikje: 

 Uji i tretur nuk është ndezës. 

 

KREU6:  MASAT NË RAST NDESHJEJE  
 

Nënkreu 6.1. Masat paraprake, pajisja mbrojtëse dhe procedurat në rast ndeshjeje: 

 Bartja e pajisjes mbrojtëse personale.  

Nënkreu 6.2. Masat paraprake të cilat kanë të bëjnë me ambientin jetësor: 

 Nuk ka. 

Nënkreu 6.3. Masat që duhet ndërmarr dhe materiali për parandalim dhe sanim: 

 Merret me material absorbues (p.sh. rërë, tokë diatomike, lidhës universal). 
Largimi mekanik. Materialet e forta i tuboni dhe i hidhni në kontejnerë për 
transportimin e mbeturinave. 

Nënkreu 6.4. Udhëzime në kapituj tjerë: 

 Kreu 8 dhe 13 
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KREU7:  MENAXHIMI DHE DEPONIMI 
 

Nënkreu 7.1. Masat paraprake për një menaxhim të sigurt: 

 Paketimet e gatshme le të jenë të mbyllura mirë dhe larg nga nxehtësia.  

Nënkreu 7.2. Kushtet për një magazinim të sigurt, përfshirë edhe mos kompatibilitetin: 

 Ruajtja në enë të mbyllura mirë në hapësirë të ftohtë dhe të errët. 
(kreu i 10) 
Në ambalazhim origjinal e në temperaturë të ambientit, të kihet kujdes që 
preparati të mos i ekspozohet direkt dritës së diellit.  

Nënkreu 7.3. Mënyrat e posaçme të shfrytëzimit: 

 / 

 

KREU8:  KONTROLLI I TË EKSPOZUARIT DHE MBROJTJA PERSONALE 
 

Vlerat kufitare të ekspozimit janë të verifikuara në mbështetje të numrit CAS për regjistrin e kimikaleve 

ACGIH. Koncentrimi i lejuar maksimal për Republikën e Serbisë është i definuar në standardin SRPS 

Z.BO.001 /1:2007 të viti 2007. 

Nënkreu 8.1. Parametrat e kontrollit të ekspozuarit: 

DNEL: Vlera kufitare e të 
ekspozuarit (të punësuarit) 

 

/ / / 

/ / / 

/ / / 

Nënkreu 8.2. Kontrolli i të ekspozuarit dhe mbrojtja personale: 

  

Mbrojtja e lëkurës së duarve: Përdorimi i dorashkave adekuate. 
Mbrojtja e syve: Përdorimi i syzave mbrojtëse me mbrojtës anësor. Standardi EN-166. 
Kontrolli i të ekspozuarit rrethit 
jetësor: 

Kontrollin e të ekspozuarit rrethit jetësor duhet zbatuar në ujdi me dispozitat nacionale 
/regjionale/ në fuqi. 

Mbrojtja e organeve të 
frymëmarrjes 
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KREU  9:  VETITË FIZIKE DHE KIMIKE 
 

Nënkreu 9.1. Të dhënat mbi vetitë elementare fizike dhe kimike të kemikalit.  

a)  Dukja-gjendja agregate Lëng i kthjelltë pa ngjyrë. 

b) Aroma Pa aromë 

c) Limiti i aromës Nuk është i përcaktuar 

ç) pH e kemikalit 5,05 

d) Pika e ngrirjes  0C 

e) Pika fillestare e vlimit dhe 
i hapësira e vlimit 

100C 

f) Pika e ndezje Nuk është e përcaktuar 

g) Shpejtësia e avullimit Nuk është e përcaktuar 

h) Ndezshmëria  Nuk është i përcaktuar 

i) Kufiri i sipërm/poshtëm 
i ndershmërisë ose eksplodimit 

Nuk është e përcaktuar 

j) Tensioni i avullit  

k) Dendësia e avullit Nuk është i përcaktuar 

l) Dendësia relative  1 ,00në 20C 

ll) Zbërthyeshmëria e tërësishme 

m) Koeficienti i ndarjes në 
sistemin-oktanol/ujë 

Nuk është i përcaktuar 

n) Temperatura e vetëndezjes Nuk është e përcaktuar 

nj) Temperatura e zbërthimit Nuk është e përcaktuar 

o) Viskoziteti Nuk është i përcaktuar 

p) Vetitë eksplozive jo 

r) Vetitë oksiduese jo 

Nënkreu 9.2. të dhëna tjera: 
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KREU     10:  STABILITETI DHE REAKTIVITETI 
 

Nënkreu 10.1. Reaktiviteti: 

 Stabil nën kushtet e preferuara për transport dhe magazinim. 

Nënkreu 10.2. Stabiliteti kimik: 

 Stabil nën kushte normale 

Nënkreu 10.3 Mundësia e paraqitjes së reaksioneve të rrezikshme: 

 Nën kushtet normale të magazinimit dhe transportit nuk mund të vij deri tek reaksionet e rrezikshme.  

Nënkreu 10.4. Kushtet të cilave duhet t´iu shmangemi: 

 Tek përdorimi i destinuar nuk lejohet zbërthimi, sepse zvogëlohen ose humbën cilësitë e produktit. 

Nënkreu 10.5. Materialet jokompatibile: 

 Kontakti me materiale: Shmangia e kontaktit me materiale të metalta, përveç atyre nga çeliku jo 
korodues.  

Nënkreu 10.6. Produktet e rrezikshme zbërthyese: 

 / 
 

KREU     11:  TË DHËNAT TOKSIKOLOGJIKE 
 

Nënkreu 11.1. Të dhënat mbi efektet toksike, për substancën, shënohen të dhënat për nivelin e rrezikut: 

 Toksiciteti akut  

  / 

a)   

b) Dëmtimi koroziv i lëkurës/iritimi Jo 

c) Dëmtimi koroziv i syrit/iritimi i syrit Jo 
ç) Sensibilizimi i organit respirator ose 

lëkurës: 
Jo 

d) Mutagjenimi i qelizave germinative Nuk ka fakte për ekzistimin e mundësisë mutagjene 

e) Karcinogjenia Nuk ka fakte për ekzistimin e mundësisë karcinogjene 

f) Toksiciteti pas reprodukcionit Nuk ka fakte për ekzistimin e mundësisë toksike pas reproduksionit 

g) Toksiciteti specifik për organin e qëllimtë – 
ekspozim i njëhershëm: 

Nuk është konstatuar 

h) Toksiciteti specifik për organin e qëllimtë – 
ekspozimi i shumëhershëm: 

Jo 

i) Rreziku nga aspiracioni Nuk është konstatuar 
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KREU    12:  TË DHËNAT EKOTOKSIKOLOGJIKE 
 

Nënkreu 12.1. Toksiciteti: 

Toksiciteti për peshqit e ujërave të 
ëmbël 

/ 

Toksiciteti për jo kurrizor /   

Nënkreu 12.2. Persistenca dhe zbërthimi: 

 Në ajër: Nuk ka të dhëna 

 Në tokë: Nuk ka të dhëna 
 Në ujë: Nuk ka të dhëna 
Nënkreu 12.3. Potenciali bioakumulues: 

 Nuk është bioakumulues 

Nënkreu 12.4. Mobiliteti në tokë: 

 Nuk ka të dhëna 

Nënkreu 12.5. Rezultatet e vlerësimit PBT dhe vPvB 

 Nuk ka të dhëna 

Nënkreu 12.6. Të tjera efekte të dëmshme 

 Nuk ka efekte negative në shtresën e ozonit. 
 

KREU      13:  DEPONIMI 
 

Nënkreu 13.1. Metodat e trajtimit të hedhurinave: 

 Produkti 
Metodat e deponimit: Në të gjitha rastet mundura duhet ikur ose minimizuar prodhimin e 
mbeturinave. Sasitë e konsiderueshme të mbeturinave nuk duhet deponuar përmes 
kanalizimit. Ato duhet përpunuar përmes procedurës adekuate për përpunim. Deponimi i 
mbetjeve dhe produkteve jo-riciklues kryhet përmes zbatuesit të licencuar të hedhurinave.  
Deponimi i këtij produkti, zbërthimeve të tija ose produkteve tjera dytësore duhet të jetë në 
ujdi me kërkesat ligjore lokale për mbrojtjen e ambientit dhe deponimin e mbeturinave. 
Mbeturinave e rrezikshme: Klasifikimi i produktit duhet të jetë në harmoni me kriteret e 
hedhurinave të rrezikshme. 
Ambalazhi 
Metodat e deponimit: Duhet ikur ose minimizuar krijimit të hedhurinave sa herë që është e 
mundur. Ambalazhet e hedhura duhet ricikluar. Ndezjen ose deponimin duhet lejuar  vetëm se 
atëherë kur riciklimi nuk është i mundur. 
Masa të veçanta kujdesi: nuk ka.  
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KREU       14:  SHËNIME PËR TRANSPOR 
 

Nënkreu 14.1. 

1. UN-numri: Produkti nuk është i klasifikuar si i rrezikshëm 

2. H.I.N. – Numri i Kemlerit - 
 

Rrugor (ADR) / Hekurudhor (RID) / trafiku: 

Nënkreu 14.2. UN emërtimi për barrën në transport: 

   

Nënkreu 14.3. 

Klasa e rrezikshmërisë në transport  

ADR/RID kodi për klasifikim:  

Nënkreu 14.4. Grupi ambalazhues: 

  

Nënkreu 14.5. Rreziku  për ambientin jetësor: 

  

Nënkreu 14.6. Masat e veçanta për shfrytëzuesin: 

  

Transporti në gjendje të shpërndarë. Sigurimi i enëve. Kujdes i veçantë në dispozitat në fuqi. 

 

KREU       15:  TË DHËNAT E RREGULLATORIT 
 

Nënkreu 15.1. Dispozitat lidhu me masat e sigurisë, shëndetin dhe ambientin jetësor: 

 Kjo listë e masave të sigurisë është përpiluar në ujdi me:  
Ligjin mbi kimikalet „Gazeta zyrtare e RS“ nr. 36/09, 88/10, 92/2011 i 93/12. 
Regjistrin e  substancave të klasifikuara „Gazeta zyrtare e RS“ nr. (82/10 dhe 48/2014) 
Rregulloren mbi mënyrën e deponimit, paketimit dhe regjistrimit të mbeturinave të rrezikshme (Gazeta 
zyrtare e RS, nr. 92/10)   
Ligjin mbi mbrojtjen e ambientit jetësor„Gazeta zyrtare RS“ nr. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/2011. 
Ligjin mbi transportin të mallrave të rrezikshme, „Gazeta zyrtare e RS“ nr. 88/2010. 

Nënkreu 15.2. Vlerësimi i masave të sigurisë për kimikalin: 

 Vlerësimi i masave të sigurisë për kimikalin nuk është bërë. 

 

 

KREU       16:  TË DHËNA TJERA 
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Këshillë për aftësimin: Personeli i cili menaxhon produktin duhet të jetë në dijeni me karakteristikat e tija të rrezikshme, me 
parimet e mbrojtjes shëndetësore dhe ekologjike, të cilat kanë të bëjnë me këtë produkt si dhe me 
parimet e ndihmës së parë.  

Një porosi për 
shfrytëzuesit: 

Lista e sigurisë përmban informacione me rëndësi për shëndetin dhe sigurinë e shfrytëzuesit si dhe 
mbrojtjen e ambientit jetësor. Kontakti me lëngun mund të shkaktojë plagë të freskëta. Duhet që 
shfrytëzuesit të informohen lidhur me rrezikun. Produkti nuk guxon të shfrytëzohet në objektiva të cilat 
dallohen nga ato në udhëzimin për përdorim. Kjo listë e sigurisë është përpiluar në ujdi me Direktivat 
Evropiane dhe është i aplikueshëm në të gjitha vendet, të cilat, në mënyrë direkte apo indirekte, 
zbatojnë këto Direktiva në legjislacionin e tyre nacional. Informacionet nga ky dokument janë në ujdi 
me mësimet e deritanishme lidhur me produktin në fjalë dhe me specifikimet e cekura. Edhe pse 
përgatitjes së këtij dokumenti i është kushtuar një kujdes i veçantë, nuk mund të merret mbi vete 
përgjegjësia lidhur me cenimin ose dëmin e shkaktuar përgjatë shfrytëzimit të këtij produkti. 

Pjesa tekstuale:  

R – shenjat:  

H – shenjat: / 

P – shenja: masat preventive: / 

P – shenja: reagimi: / 

P – shenja: magazinimi: / 

VALIDITETI ME PUBLIKIMIN E KËTIJ BOTIMI TË RI SDS-A TË GJITHA BOTIMET PARAPRAKE MËNUK JANË VALIDE 

 VERSIONI VALID3NGA DATA06.12.2016 

Çelësi/Legjenda  

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – Marrëveshja 
Europiane lidhur me transportimin rrugor ndërkombëtar të mallrave të rrezikshme. 

CAS Chemical Abstract Service – Numri i përzierjes kimike. 

EU European Union – Unioni Evropian 

IATA International Air Transport Association – Asociacioni ndërkombëtar për transport ajror. 

ICAO International Civil Aviation Organization – Organizata ndërkombëtare civile për transport ajror 

IMDG International Maritime Dangerous Goods – Materiet e rrezikshme për transport ndërkombëtar detar 

IMO International Maritime Organization – Organizata ndërkombëtare e transportit detar 

RID International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Normat ndërkombëtare për  
transport hekurudhor të substancave të rrezikshme 

DNEL Derived No Effect Levels – Doza e testuar pa efekte 

EC broj EC number, European Commission number –Numri i komisionit Evropian/ 

LC50 Lethal concentration 50% - Koncentrim i mesëm vdekjeprurës 

LD50 Lethal Dose 50% - Dozë e mesme vdekjeprurëse 

MDK Koncentrimi maksimal i lejuar  

PNEC Predicted No Effect Concentration – Koncentrim pa efekt ndaj ambientit jetësor 

STEL Short-Term Exposure Limit /Vlerë kufitare afatshkurtër, 15 min/ 

TWA Time Weighted Averages /Koncentrimi mesatar i kampionit, për 8h ekspozim/ 

 

Fundi i listës së sigurisë 

 


