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BIZTONSÁGI ADATLAP
A magyar változat kiállításának kelte: 2010. 05. 18.
Az aktualizálás kelte: 2011.04.19.

1.
1.1.

1.2.
1.3.

A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA
Termékazonosító
A keverék neve: Dr. BECKMANN SZÍNVÉDİ KENDİ
Termékkód: 235
Felhasználás: tisztítószer, foglalkozásszerő alkalmazásra
A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó cég: d e l t a pronatura
Kurt-Schumacher-Ring 15-17.
63329 Egelsbach, Germany
Tel: +49-(0)6103-4045-0
Fax: +49-(0)6103-4045-190
E-mail: angelika.torges@kft.de
Forgalmazó cég: MARCA-CEYS Magyarország Kft.
2046 Törökbálint, Hosszúrét, DEPO 062 hsz., Pf 25.
Tel: 06-23-511-430
Fax: 06-23-511-431
Felelıs személy: mercedes.horvath@marcaceys.hu

1.4. Sürgısségi telefonszám:
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

2.
A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA
2.1.
A keverék osztályozása a gyártó és a vonatkozó EU szabályozás, a 67/548/EEC, az
1999/45/EC direktíva szerint: nem veszélyes.
Veszélyjel és veszélyszimbólum: nincs.
A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs.
2.2.
Címkézési elemek:
A 67/548/EEC és az 1999/45/EC direktíva szerint:
Veszélyszimbólum: nincs.
A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: nincs.
A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet
2.3.

Egyéb veszélyek: -

3.

ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ
Veszélyes összetevık:
Megnevezés
-

CAS-szám
-

EU-szám
-

%
-

Veszélyjel
-

R-mondat
-

Gyártó további adata: felületaktív anyaggal (kvaterner ammónium vegyület) kezelt kendı. A
kationos reakció után a hatóanyag eltőnik.
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ELSİSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK
Az elsısegélynyújtási intézkedések ismertetése:
Általános elıírások: Bármilyen panasz vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni.
Belégzést követıen: nem jellemzı, nincs teendı
Szembe jutás esetén: tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
Bırre jutáskor: mossuk le a bırfelületet vízzel, irritáció esetén orvossal konzultáljunk.
Lenyelés esetén: Lenyelése nem valószínő, kendı.
A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Nem ismertek.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs külön
elıírás.
TŐZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Oltóanyag: vízpermet, oltópor vagy CO2
Nem alkalmazható: közvetlen, erıs vízsugár.
Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek: Tőz esetén az
egészségre káros füst és bomlástermékek keletkezhetnek (CO, CO2, nyomokban
mérgezı gázok)melyek belélegzését kerülni kell.
Tőzoltóknak szóló javaslat: védıruházat, izolációs légzésvédı használata.
Egyéb: a közelben lévı tartályokat vízpermettel hőteni kell.
INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN
Személyi óvintézkedések, egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások:
Kerüljük a termék szemmel és bırrel való érintkezését.
Környezetvédelem:
Kiömlés esetén: A kiszóródott terméket mechanikusan győjtsük össze az erre kijelölt
edényben. Megsemmisítés: a hatályos környezetvédelmi elıírás szerint.
Ne engedjük élıvízbe, talajba és közcsatornába jutni.
KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: nincs külön utasítás. Tartsuk be a
higiénés elıírásokat.
A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: csak zárt
csomagolásban, száraz, helyen tároljuk. Fagytól óvni kell.
Oxidálószerektıl tartsuk távol.
AZ EXPOZÍCIÓ ELLENİRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM
Ellenırzési paraméterek
Munkahelyi levegıben megengedett határérték: nem tartalmaz határértékkel
szabályozott összetevıt.
Az expozíció ellenırzése, egyéni óvintézkedések:
Légzésvédelem: nem szükséges.
Bır- és testfelület védelme: nem szükséges.
Kézvédelem: védıkesztyő ajánlott. A kesztyő anyagára nincs külön elıírás.
Szemvédelem: nem szükséges.
A munkavégzés általános feltételei:
Az általános higiénés elıírásokat be kell tartani. Kerülni kell a készítmény szembe
jutását és a hosszantartó bırkontaktust. Használat közben étkezni, dohányozni tilos.
A munka után mossunk kezet.
Mőszaki intézkedések: Nincs különleges követelmény.
FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Fizikai állapot:
halmazállapot:
szilárd
szín:
színtelen
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szag:
jellegzetes
olvadáspont:
nincs meghatározva
forráspont:
- C°
lobbanáspont:
- C°
gyulladási hımérséklet::
- C°
öngyulladás:
nem öngyulladó
robbanásveszély:
a termék nem robbanásveszélyes
robbanási határkoncentráció: - térf. %
gıznyomás(20 C°):
- hPa
sőrőség (20 C°):
- g/cm³
vízoldhatóság:
nem oldható
pH (20 C°):
Egyéb információk
A termékre egyéb adat nincs megadva.
STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás: elıírásszerő tárolás és felhasználás mellett stabil.
Termikus bomlás/kerülendı körülmények: elıírásszerő tárolás és felhasználás esetén
nincs bomlás.
Veszélyes reakciók: Nem ismert.
Kerülendı anyagok: oxidálószerek
Veszélyes bomlástermékek: tőz esetén CO, CO2, nyomokban mérgezı gázok

11.
TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:
Akut toxicitás: nincsenek adatok
Primer irritáló hatás:
Bırirritáló hatás: nem ismert
Szemirritáló hatás: nem ismert
Szenzibilizáló hatás: nem ismert
12.

ÖKOLÓGIAI ADATOK
A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre pontos ökológiai adatok.
Nem veszélyes a vizekre.
Ne engedjük a csatornába vagy talajba jutni.

13.
ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK
13.1. Hulladékkezelési módszerek
A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó
rendeletben foglaltak az irányadók.
Kis mennyiségben a háztartási hulladékhoz keverhetı.
EWC kód: 07 06 99 (közelebbrıl nem meghatározott hulladékok)
14.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
Szállítási szempontból nem szabályozott veszélyes szállítmányként.

15.
SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi elıírások/jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18.) a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról
(REACH),
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyezésérıl és korlátozásáról (REACH) szóló
1907/2006/EK rendelet módosításáról,
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az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és csomagolásáról,
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel
kapcsolatos eljárásról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet;
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.
Kémiai biztonsági értékelés: -

16.
EGYÉB INFORMÁCIÓK
A 3. pontban szereplı R-mondatok jelentése: A biztonsági adatlap a gyártó által 2010.06.10-én Dr.Beckmann Colour Dirt Collertor Reuseable néven
készített biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és
meggyızıdésünk szerint megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.
december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérıl, engedélyeztetésérıl és korlátozásáról,
a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet
elıírásainak. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelısség a felhasználót
terheli. A foglalkozásszerő felhasználó saját felelısségére dönt az említett információk
alkalmazásáról.

