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BIZTONSÁGI ADATLAP
(A népjóléti miniszter a 44/2000 (XII.27) EüM rendelete alapján)

1.

A vegyi anyag neve:
Gyártató, forgalmazó:
Sürgősségi ellátás:

2.

Összetétel:

3.

Veszélyesség szerinti besorolása

MOSOGATÓ (MR)
BEST CHEMICAL KFT
H-7461 Orci Rákóczi u.7.
Tel.: 06 82 705-367
ETTSZ: 1096 Budapest
Nagyvárad Tér 2
Tel.: 06 80 201 199

NÁTRIUM-LAURIL-ÉTER-SZULFÁT(kb. 2 EO 70%)
1-5%
Xi
68891-38-3
LUTENSIT ALBS
1-5%
C maró
85536-14-7
KOKUSZ-DEA
0,5-1%
-61791-31-9
Szinező, sűrítő, tartósító és illatósító anyag.

Nincs besorolás alatt.
R36/38
S2
S26
S46

Szem és bőrizgató hatású.
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz fordulni.
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és címkét az
orvosnak meg kell mutatni.

4.

Elsősegélynyújtás
BŐRREL ÉRINTKEZVE: Bőrrel érintkezve területet bő szappanos vízzel lemosni.
SZEMBE KERÜLVE:
Szembe fröccsenés esetén a nyitott szemet percekig bő vízzel öblíteni és orvoshoz
fordulni.(kontaklencse használata esetén el kell távolítani)
LENYELÉS ESETÉN:
Lenyelés esetén: szájat kiöblíteni, utána bőséges folyadék (víz, tej) bevitele, tilos a
hánytatás, azonnal orvoshoz fordulni.

5.

Tűzveszélyesség
Alkalmas tűzoltószerek: tűzoltópor vagy vízsugár.
A nagyobb tüzet vízsugárral.
Különleges védőfelszerelés: használjon teljes kémiai védőfelszerelést (PVC-ből vagy gumiból készült öltözetet,
kesztyű, csizma) és légzőkészüléket.

6.

Óvintézkedés baleset esetén
Kerülje szembe vagy bőrre kerülést.
Védelmi intézkedések: védőruházat, védőruházattal nem rendelkezhető személyeket távol tartani.
Környezetvédelmi óvintézkedés: a csatornába illetve a folyó- és állóvizekbe és pincékbe való jutást megakadályozni,
sok vízzel hígítani.
Távolítson el minden gyújtóforrást és éghető anyagot a közelből.
Felitatás: semlegesítő anyaggal
A hulladékot a 13. Pont szerint kell megsemmisíteni megfelelő levegőztetésről gondoskodni folyadékmegkötő anyaggal
(pl.: abszodan, homok, kovaföld) felitatni.

7.

Kezelés, tárolás
Száraz hűvös helyen tartandó.

8.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei.
a.: háztartási mennyiség használat esetén védőfelszerelést nem igényel
Fizikai és kémiai tulajdonságok
Külső: zöld és barack színű folyadék
Olvadáspont:
-10 oC
Lobbanáspont:
nem meghatározható
Sűrűség:
20 0C-on kb. 1,07 g/cm3
Vízoldhatóság:
vízzel korlátlanul elegyedik
pH:
savas
Forráspont:
kb. 100 0C
Robbanásveszély:
nem robbanásveszélyes

9.

2
20 0C 20 mbar

Gőznyomás:
10.

Stabilitás, reakcióképesség
Elkerülendő:
hő, pH változás, UV sugárzás, elszennyeződés az anyag túlhevülése annak bomlásához vezet.
További adatok: A készítmény kationos jellegű felületaktív anyagot tartalmaz. Anionos tenzidekkel összeférhetetlen.
Izoprpil-alkoholt tartralmaz.

11.

Toxikológiai adatok
Bőrre kerülve:
irritatív
Szembe kerülve: irrítatív

12.

Ökotoxicitás
Az alkalmazott felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebomlóak:>75% (OECD 301 D;28 nap)

13.

Hulladékkezelés ártalmatlanítás
A hulladék kezelését mennyiségtől és a körülményektől függően a 102/1996.(VII.12) kormányrendelet
figyelembevételével kell elvégezni.

14.

Szállításra vonatkozó előírások
Szállítmányozási szempontból a kereskedelmi készítmény nem esik veszélyességi besorolás alá.
NEM VESZÉLYES.

15.

Szabályozási információk
R mondatok
36/38 Szem és bőrizgató hatás.
S mondatok
S2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S26
Ha szembe kerül, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz fordulni.
S46
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és címkét az
orvosnak meg kell mutatni.
A biztonságtechnikai adatlap a rendelkezésre álló adatok alapján készült a nepontosan illetve helytelenül megadott
adatok következtetéséből eredő hibákért cégünk felelősséget nem vállal.

16.

Egyéb adatok
Ez a biztonsági adtalap 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 biztonsági
adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások- melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és
szakszerűnek tartunk – hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, - de ezek mindössze a termék
kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és
kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak.
Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt
leírtakért és semmilyen káresemény, vesztesség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más
esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági
adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának
megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.
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