BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT.
BUDAPEST

BIZTONSÁGI ADATLAP
FRESSH WC ILLATOSÍTÓ RÚD
1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE
Az anyag vagy készítmény azonosítása:
A készítmény típusa:
Háztartási higiénés termék
A készítmény megnevezése: FRESSH WC illatosító rúd
Forgalmazó:
Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Cím: H-1107 Budapest, Szállás u. 6.
Tel.: (36-1) 432-0-400
Fax.: (36-1) 432-0-401
Felelős vezető neve. Dr. Bajomi Dániel
Biztonsági adatlapot készíti: Mattyasovszkyné Giesz Irén,
mattyasovszky@babolna-bio.com

Vészhelyzet információ:

Tel: (36-1) 432-0-400, munkaidőben
OKBI ügyeleti szám: 06-80-20-11-99

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA
Az emberre : Xi-irritatív
A készítmény irritálja a bőrt, ismételt expozíció a bőr repedezését okozhatja.
Szembe jutva súlyos szemkárosodást okozhat.

3. INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRE
Veszélyes anyagok

%

CAS szám

EC szám

Szimbólum R mondatok

Alkil-benzolszulfonsav Na-só
Nátriumtoluolszulfonát
Szulfonsavak Na-sói
Kókuszzsírsavmonoetanolamid

20

68411-30-3 275-115-0

Xn, Xi

22-38-41

<5

12068-03-0 235-088-1

Xi

41

<5
<5

85711-69-9 288-330-3
68140-00-1 268-770-2

Xi
Xi

36
41

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
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Általános útmutatás:
Tartsuk be a csomagoláson lévő használati utasítást.
Elsősegélynyújtás:
Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítsük a szemet 10-15 percen keresztül.
Kontaktlencsét távolítsuk el. Forduljunk orvoshoz.
Lenyelés esetén öblítsük ki a szájat és itassunk kb. ½ liter vizet. Hánytatni tilos!
Orvoshoz kell fordulni!
Bőrre kerülés esetén a szennyezett ruhát le kell vetni, a bőrt szappanos vízzel
mossuk le, tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Alkalmas oltóanyagok:
Hab, CO2, por, vízpermet
Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyagok:
Erős vízsugár
Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: tűz esetén légzésvédő felszerelés
ajánlott. Akadályozzuk meg, hogy a tűzoltáshoz használt víz elérje a felszíni
vizeket. A termék égése során mérgező gázok keletkezhetnek.
6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN
Kerüljük el a bőrrel és szemmel való érintkezést.
Nagyobb mennyiség esetén a mentesítéshez használjunk védőkesztyűt,
védőruhát és védőszemüveget.
Kerüljük el, hogy a termék vagy tömény vizes oldata nagy mennyiségben a
talajba, felszíni vizekbe vagy csatornába kerüljön.
A szétszóródott anyagot össze kell gyűjteni. Kisebb mennyiségben a háztartási
szemétbe tehető, nagyobb mennyiség esetén veszélyes hulladékként kell
ártalmatlanítani.
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés:
Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen 5 és 30 0C közötti
hőmérsékleten, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tároljuk. Ne
tároljuk együtt élelmiszerrel, itallal, takarmánnyal. Ne tároljuk együtt erős
savakkal. Vízzel, nedvességgel, folyadékokkal ne érintkezzen.
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8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS
FELTÉTELEI
Expozíciós határértékek: A termékre nincs megállapítva
Nagyobb mennyiség kezelése esetén használjunk gumikesztyűt,
védőszemüveget és védőruhát. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni.
A munkaszünetekben és a munka végén kezet kell mosni.
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Megjelenés: szilárd anyag

Illat: óceán illetve citrom illat

pH (1 %-os vizes oldatban): 5-7

Gyulladási hőmérséklet: 425 0C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás: normál körülmények között tárolva stabil.
Magas hőmérsékleten bomlik, széndioxid és kén-dioxid keletkezik.
Kerülendő anyagok: Erős savak.
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
A készítményre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
12. ÖKOTOXICITÁS
A termék ökotoxicitására nem állnak rendelkezésre adatok.
13. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS
Kisebb mennyiségben a háztartási szemétbe tehető, nagyobb mennyiség esetén
veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
A kiürült csomagolóanyagot a háztartási hulladékba ki lehet dobni.
14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Nem tartozik az ADR hatálya alá.
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Veszélyességi szimbólum:
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Xi-irritatív
R mondatok:
R 38 Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
S mondatok:
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 20 Használat közben enni, inni nem szabad
S 24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell
fordulni.
S 40 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolóburkolatot
és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
Ez a biztonsági adatlap megfelel a 2000/XXV. Törvényben, a 44/2000. Egészségügyi
Miniszteri rendeletben és az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendeletében
meghatározottaknak.

16. EGYÉB ADATOK
A 3. pontban felsorolt R mondatok teljes szövege

R 22 Lenyelve ártalmas
R 36 Szemizgató hatású
R 38 Bőrizgató hatású
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
Forrás: Bábolna Bio termékdokumentáció.

No.1

Az adatok ismereteink mai állásán alapulnak és a termék biztonságával kapcsolatos információkat
tartalmazzák, nem képezik a termék műszaki tulajdonságainak garanciáját. A felhasználó felel ős a megfelelő
munka, környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírások maradéktalan betartásáért, illetve a vegyi
anyagokkal történő megfelelő bánásmódért.

Az adatlap aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Budapest, 2009. január 20.

