BIZTONSÁGI ADATLAP
Az 91/155/EGK EK- szabványnak megfelelően

Gyártó :
Cím:
Telefon/Fax:
Segélyhívó szám:
Forgalmazó:
Telefon:

“POL-HUN” M. BIELSKA SP. J.
ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, Lengyelország
(+48) 44 714 08 84
(+48) 44 714 33 91
Malen Kft.6000 Kecskemét Városföld 92
76/412-616

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat éjjel nappal hívható száma:06
80 201199
Az adatlap kiállításáért felelős személy:Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550
Felülvizsgálva:2010.02.25
1.A készítmény megnevezése
Kereskedelmi elnevezése:

MAJOR DOMUS FOLYÉKONY ILLATOSÍTÓ( TENGER)
Wc illatosító

2.Veszélyesség szerinti besorolás/Lehetséges veszélyek
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok
Xi Irritatív
R36/38 Szem-és bőrizgató hatású
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
veszély jelek:

Xi

Irritatív

-

Egészségkárosító hatás:Lásd a 15.pont alatt is
allergiás reakciókat válthat ki
bőrrel érintkezve irritációt, túlérzékenységet okozhat

3. Összetétel/ Összetevők adatai
Kémiai elnevezés
% tartomány

Nr. CAS

Nr. Index

Nátrium-Lauril-Szulfát 10-15 %

151-21-3

Nátrium-Alkánszulfonát C14-17
5-10%

85711-69-9

-

Kókuszzsírsav-Dietanolamid 12%

68603-42-9

-
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Nr.EINECS
205-788-1

288-330-3

271-657-0

Szimbólum
R-mondatok
Xi
R:36/38
Xi R:36

R:38,41
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Izopropil alkohol 1-2 %

67-63-0

-

Hexahidro hexametil inden
pirán <0,5 %

1222-05-5

-

Feniletil-alkohol<1,25 %

200-661-7

F,Xi
R:1136-67

214-946-9

NR
50/53

60-12-8

200-456-2

R:36

2,4 dimetil-3-ciklohexán-1karboxi-aldehid <0,5 %

68039-49-6

268-264-1

Xi,N
R:36/384352/53

Alfa-hexil-cinnamaldehid <1,25
%

101-86-0

202-983-3

Xi R:43

-

4.Elsősegélynyújtás
Ha bármilyen panasza van,forduljon orvoshoz a címkét vagy biztonsági lapot mutassa meg.
Hatások és tünetek:
Belélegezést követően:
Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget,lazítsuk meg szoros ruházatát, óvjuk a lehűléstől és
rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor azonnal hívjunk orvost .
Szembe jutás esetén:
Öblítsük ki a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó allandó mozgatása közben.A szemhéjszéleket tartsuk
széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét(ha van)és folytassuk az öblítést legalább 15 percig.Ha irritáció nem
szűnik meg vigyük szakorvoshoz a sérültet,
Bőrre jutást követően:
Azonnal távolítsuk el a szennyzett ruházatot és lábbelit, az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel.
Ha irritáció a lemosás után sem szűnik meg(vagy ezt követően alakul ki)szakorvosi ellátás szükséges.
Véletlen lenyeléskor:
A szájat öblítsük ki bő vízzel.Itassuk a beteggel vizet vagy tejet.Irritáció kialakulása illetve rosszullét, rossz
közérzet esetén azonnal hívjunk orvost.a címkét mutassuk meg az orvosnak.

5. Tűzveszélyesség
Alkalmas oltóanyagok
Oltóanyagokat a környezethez kell igazítani.
Vízpermet,CO 2,száraz vegyszer
Biztonsági okokból alkalmatlan oltóanyagok
Erős vízsugár
Különleges vészhelyzet
A tűzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltsuk.Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt.
Arcmaszk és védőruha használata szükséges.
Különleges tűzoltási eljárás:
Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe,
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vízfolyásba, közcsatornába.
Védőfelszerelés a tűzoltók részére:
A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, illetve az előírásoknak megfelelő
teljes védőöltözet és védőfelszerelés szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a
szembe jutást, valamint az égés során keletkező gázok és a füst belégzését.
Veszélyes égéstermékek, hőbomlás:
CO,CO2,SO2, korom.

6.

Óvintéz kedés baleset esetén

Személyi védelem:
Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a légzőszervek védelmére..Ha túlzott mennyiség
ömlik ki viseljen kesztyűt.Kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést. Részleteket lásd.8.Fejezet.
Környzetvédelmi intézkedések:
Nagy menyyiség kiölmésekor meg kell akadályozni, hogy az anyag/készítmény a környezetbe jusson a
képződő hulladékot a hatályos környzetvédelmi előírások szerint kell kezelni.A készítmény és a belőle
származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni.
Szabadba jutás esetén:
Kiömlés, szivárgás esetén megfelelő ásványi eredetű(föld, homok stb,)nedvszívó abszorbenssel kell felitatni
és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott hulladékgyüjtő
tartályba helyezve.
Tisztítási,eltakarítási eljárás:
Folyadék megkötő anyaggal (pl.univerzális megkötő anyag, homok, kovaföld felitatni , és a 13.pont szerint
eltávolítani.A termék elhelyezése/eldobása a helyi törvények rendelkezései szerint történjen.
Gyűjtse a megsemmísétésre váró anyagot megfelelő tartályban.Vegyi hulladékot gyűjtő, hatóságilag
engedélyezett telepen rakja le.Semlegesítés lehetséges(ha szakember végzi el).

7.

Kezelés és tárolás

Kezelés: Lásd 6. Pont alatt (személyi védelem). Illetéktelen személy hozzáférését meg kell akadályozni.
Használata után alaposan kezet kell mosni. Munka közben tilos az étel,ital fogyasztása és dohányzás.
Tárolás: Gyermekektől távol jól zárható eredeti edényekben hideg, száraz helyen tartandó.
Különleges tárolási feltételek: nem tárolható erős savak közelében.

8.Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei és
személyes védőfelszerelés
Műszaki intézkedések: A munkahely közelében kézmosási/tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani. A
szennyezett ruházatot újrafelhasználás előtt ki kell mosni.
Munkahelyi levegőben megengedett határérték: izopropil alkohol(CAS 67-63-0) 900 mg/m3
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Kézvédelem: Megfelelő védőkesztyű használata szükséges.
Szemvédelem: nem szükséges
A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, illetve
rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy
rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni
védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni
9.Fizikai és kémiai tulajdonságok

Folyadék
Színe:
kék
Szaga:
jellegzetes tenger illatú
pH(20 º C):nincs adat
Lobbanáspont ( C):
nincs adat
Sűrúség:nincs adapt
Oldhatóság:vízben oldódik

10.

Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és
előírásszerűen tárolva stabil termék.
Elkerülendő anyagok: erős savak
Elkerülendő körülmények: Hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó.
Veszélyes polimerizáció: A gyártó nem közöl adatot.
Veszélyes bomlástermékek: A gyártó szerint nincs meghatározva

11.Toxikológiai adatok
Részletes adatok nem állnak rendelkezésre.
Akut orális toxicitás: A termék alkotó részeinek akut toxikus adatai és mennyiségük figyelembe vételével a
termék lenyelés esetén nem mérgező vagy egészség károsító hatású.
Bőrirritáció:irritatív
Szemirritáció:erősen irritáló
További adatok: Veszélyes, vagy káros hatás lehetősége nem zárható ki.

12.Ökotoxicitás/Ökológiai adatok
A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai
rendelkezésre.

adatok nem állnak

A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem
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szabad. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

13.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

.
A készítmény maradékai eredeti csomagolásban kell tárolni.Kezelésükre a 102/1996.(VII.12.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók. A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem
szabad.
A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó
előírásoknak megfelelően történhet.
14.

Szállításra vonatkozó előírások

A készítmény közúti,vízi, és levegőben történő szállításakor nem jelent veszélyt.

15.

.

Szabályozási információk

Veszélyes összetevő: Alfa-hexil-cinnamaldehid, 2,4 dimetil-3-ciklohexán-1-karboxi-aldehid
Veszélyre utaló szimbólum és jel.
Xi

Xi
Irritatív
R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)
R52/53Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet
S24
A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 26
Ha szembe jut, bő vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S37
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni.

16.
A biztonsági adatlapon feltüntetett R mondatok:
R 11 Tűzveszélyes
R 36 Szemizgató hatású
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R 38 Bőrizgató hatású
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat(szenzibilizáló hatású lehet)
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben
R67 Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet
S24
A bőrrel való érintkezés kerülendő
S 26
Ha szembe jut, bő vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S37
Megfelelő védőkesztyűt kell viselni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét
az orvosnak meg kell mutatni
Ez a biztonsági adatlap a külföldi gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a
gyártó adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény,
illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú egészségügyi miniszteri rendelet
előírásainak.

A fenti adatok a termék kötelező biztonsági előírásoknak megfelelő leírására szolgálnak, céljuk nem az, hogy
egyes tulajdonságokat garantáljanak,és jelenlegi ismereteken alapulnak.Mindezekre tekintettel a biztonsági
adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát
nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt
minden információ,adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak
bizonyul ..
Kecskemét,2007.07.18
Barta Attila
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