BIZTONSÁGI ADATLAP
Készítmény neve: Club WC olaj
A kiállítás kelte: 2007.10.29.

Verzió: 2.

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása
A készítmény neve:

Club WC olaj

Alkalmazás:

WC illatosító

Gyártó/forgalmazó:

Florin Vegyipari és Kereskedelmi Zrt.
6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Tel: 62/592-100
Fax: 62/592-167

Felelős személy:

fejlesztes@florin.hu

Sürgősségi telefon:

OKK-OKBI ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.)
06-80/201-199
06-1/476-6400
06-1/476-6464

2. A veszély azonosítása
EU veszélyjel:
Veszélyszimbólum:

F (Tűzveszélyes)

A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11:
Tűzveszélyes
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3. Összetétel / az alkotórészekre vonatkozó információ
Kémiai név
Izopropil-alkohol
Propán-Bután

Koncentráció (%) CAS-szám
67-63-0
55,00
106-97-8
40,00
74-98-6

Veszélyjel R-mondatok S-mondatok
F
11
2-7-16
F+

12

2-9-16

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Belégzés esetén:
Bőrre jutás esetén:

A sérültet friss levegőre kell vinni.
Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot és lábbelit, az
érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Ha az
irritáció a lemosás után sem szűnik meg (vagy azt követően
jelentkezik) szakorvosi ellátás szükséges.
Szembe jutás esetén: Legalább 20 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó
vízzel a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
mozgatása közben. Ha szükséges a sérültet szakorvoshoz kell
vinni.
Lenyelés esetén:
A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, sok vizet kell itatni és ha
szükséges a beteget orvosi ellátásba kell részesíteni.

5. Tűzvédelmi intézkedések
Általános leírás:

A készítmény tűz-és robbanásveszélyes.

Tűzveszélyességi osztály:

B

Oltóanyagok:

CO2, por, hab

6. Intézkedések baleset esetén
Személyi védelem:
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A sérültet a 4. pont alatt leírtaknak megfelelően elsősegélyben
kell részesíteni és szükség esetén orvosi ellátást kell
biztosítani. Megfelelő egyéni védőeszközök használata baleset
bekövetkezésekor különösen fontos.
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Környezetvédelem: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem
szabad.
Kiömlés esetén:

A kiszivárgott vagy kiömlött készítményt, megfelelő ásványi
adszorbenssel (homok, föld) lehet felitatni és a felirattal
ellátott tartályban hő-és gyújtóforrástól távol tartani.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés:

Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani. Kerülni kell a
készítmény permetének belégzését, a készítménnyel való
közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását, véletlen
lenyelését. Ne permetezze nyílt lángra vagy bármilyen izzó
anyagra.

Tárolás:

Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, száraz, hűvös, jól
szellőztetett helyen, élelmiszerektől távol, gyermekek elől
elzárva tárolandó. A készülékben túlnyomás uralkodik.
Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek,
sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres
állapotban is tilos!

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
Hatékony szellőztetésről kell gondoskodni.
A felhasználásra vonatkozó munkaegészségügyi előírások:
Egyéni védelem:
Körültekintő felhasználással el kell kerülni a termék
bőrre, szembe, ruházatra fröccsenését, permetének
belélegzését és kiömlését. A szennyezett ruhát azonnal
le kell vetni. Használata közben étkezni, dohányozni
nem szabad.
Légzésvédelem:
Amennyiben permet vagy gőz belégzésének lehetősége
fennáll, megfelelő egyéni védőeszköz (légzésvédő)
használata szükséges.
Szem- és arcvédelem: El kell kerülni a készítmény permetének szembe jutását.
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Rendeltetésszerű használat során nem szükséges.

Az edényzet hermetikusan lezárva tartandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
A bőrrel való érintkezés kerülendő. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
Lenyelése esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az
edényzetet vagy a címkét.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés:
Szag:
Sűrűség (20°C):
Törésmutató:
Vízoldékonyság:

Sárgás folyadék
Citrom
0,8019 g/cm3
1,3852
vízzel jól elegyedik

10. Stabilitás és reakcióképesség
Kémiai stabilitás:

A szokásos tárolási körülmények között stabil anyag (lásd
még a 7. pont alatti feltételeket is).
Kerülendő anyagok: Egyéb tisztító és fertőtlenítőszerekkel nem keverhető.

11. Toxikológiai információk
Szájon keresztül: Lenyelve a száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártyán
irritáció alakulhat ki.
Szembe jutva:
A szembe jutott anyag irritációt, fájdalmas, égető érzést okozhat,
súlyos szemkárosodás kialakulása sem kizárt.
Bőrrel érintkezve: Zsírtalanító hatású, bőrön keresztül felszívódó komponenst
tartalmaz. Irritáció, dermatitis alakulhat ki.
Belélegezve:
Légúti irritációt válthat ki, magasabb koncentrációnál narkózis,
álmosság, hányinger, hányás fordulhat elő.
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12. Ökotoxicitás
Adatok nincsenek.
Tilos a készítményt élővizekbe, talajba és közcsatornába juttatni.

13. Hulladékkezelés
A termék:

Maradékai azonosító számmal el nem látott veszélyes
hulladéknak minősülnek, kezelésükre a 98/2001. (VI.15)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
A csomagolóanyag: A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag
kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó
előírásoknak megfelelően történhet.

14. Szállításra vonatkozó adatok
Szállítási név:

AEROSOLOK

A 28/2002.(XII.9.) GKM rendelete szerint:
ADR/RID besorolás:
UN szám:
1915
Osztály:
2

15. Szabályozási információk
Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:
2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. tevékenységek részletes
szabályairól
16/2001.(VII.18.)KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
98/2001. (VI.15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
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28/2002. (XII.9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításról, valamint az ezt módosító 48/2003 (VII.24.) GKM rendelet
A címkén található biztonságra vonatkozó információk: lásd 16. pont.

16. Egyéb
A termék alkalmazása előtt figyelmesen olvassa el a címkén található feliratot.
Veszélyjel: F (Tűzveszélyes)
A készítmény veszélyeire, kockázataira utaló R-mondatok:
R11:
Tűzveszélyes
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S2:
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S24:
A bőrrel való érintkezést kerülendő.
S26:
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni.
S62:
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell
fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
A közölt adatok a jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak.
A biztonsági adatlap a terméket csak a biztonsági követelmények szempontjából
írja le. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó
kötelessége.
Változás az előző kiadáshoz képest: 1., 2., 3., 14., 16. pont
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