Biztonsági Adatlap
1.

Készítmény neve

Mr. Proper Szuper Gél

Gyártó Cég neve:
Címe:

Procter&Gamble
Via dell’ Industria 31 42043 Gattatico (RE) Olaszország

Telefonszáma, Fax száma:

00-39-05224715225, 00-39-0522471201

Forgalmazó Cég neve:
Címe:

Procter&Gamble Hungary Kkt.
1134 Budapest Váci út 35.

Telefonszáma, Fax száma:

451-1100, 451-1387

Importáló cég neve:
Címe:

Procter&Gamble Hungary Kkt.
1134 Budapest Váci út 35.

Telefonszáma, Fax száma:
2. Összetétel:

451-1100, 451-1387
Anyag neve

CAS

EINECS

Aminok, C10-16-Alkilmetil, N-Oxid 70592-80-2 274-687-2
Nátrium Hidroxid
1310-73-2 215-185-5
Nátrium Hipoklorit
7681-52-9
231-668-3

3.

Veszélyesség szerinti
besorolás:

Besorolás

Koncentráció

Xi, N,R38,R41, R50 1-5%
C,R35
<1%
C, R31, R34
1-5%

Xi irritatív
R36-Szemizgató hatású!
R37-Izgatja a légutakat!
R38-Bőrizgató hatású!
S2-Gyermekek kezébe nem kerülhet!
S26-Ha szembe kerül bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!
S46-Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni , a csomagolóburkot és a
cimkét az orvosnak meg kell mutatni!
S51-Csak jól szellőztetett helyen használható!
S23- A permetet nem szabad belélegezni!
S50-Más fertőtlenítőszerekkel vagy savakkal nem keverhető mert mérgező gázok
képződhetnek!

4.

Elsősegélynyújtás:

Szembe kerülés: Bő vízzel perceken keresztül alaposan öblögesse.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz.
Bőrre kerülés: Az érintett területet vízzel öblítse le. Szükség esetén az irritáció
enyhítésére alkalmazzon hideg borogatást.
Tartósan fennálló tünetek esetén hagyja abba a termék használatát, és
forduljon orvoshoz.
Lenyelés:
A termék hígítása érdekében igyon vizet. Ne próbálkozzon hányás
előidézésével. A száj-, torok- és gyomornyálkahártya további
irritációjának megelőzése érdekében cselekedjen azonnal.
Ha a tünetek nem szűnnek, folyamatos hányás lép fel, vagy a hányadék
vérrel színezett, forduljon orvoshoz.
Belélegzés:
Menjen szabad levegőre, az érintett területet szellőztesse ki. Ha irritációt
tapasztal, száját és torkát vízzel öblítse ki. Az orrüregbe tapadt termékek
sós vagy sima vízzel öblíthetők ki ill. oldhatók fel.
Nem szűnő irritáció vagy asztmaszerű tünetek esetén forduljon orvoshoz.

5.

Tűzveszélyesség:

Nem robbanékony. Nem öngyulladó. Nem tűzveszélyes. A termék maga nem éghető. Tűz
esetén esetleg a csomagolás éghet el. Használjon szén-dioxidot, száraz poroltót, vagy
alkoholnak ellenálló habot. Vízzel való oltás esetén a kifolyt vizet tartóztassa fel.
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6.

Óvintézkedés baleset
esetén:

7.

Kezelés és tárolás:

8.
9.

10.

Kerülje a kifolyt anyag csatornákba vagy felszíni vízbe kerülését. Nagyobb mennyiség
kifolyásánál: szivattyúzza műanyag tartályokba, és a helyi jogszabályok szerint
gondoskodjon az újrahasznosításáról vagy elhelyezéséről. Kisebb mennyiség kifolyása
esetén: éghetetlen felszívó anyaggal itassa fel, és lapátolja hulladékgyűjtő tartályba.
Savakkal ne kerüljön érintkezésbe. Ne használjon fémtartályokat.
Száraz, hűvös helyen tárolandó.

Az egészséget nem
veszélyeztető munkavégzés
feltételei:
Fizikai és kémiai
tulajdonságok:

Rendes körülmények közötti használat mellett nem jelent veszélyt. Személyi
védőfelszerelés nem szükséges.

Stabilitás és
reakcióképesség:

Rendes körülmények között stabil. Kerülendő anyagok: fémek, savak. Savakkal érintkezve
klór gáz szabadulhat fel.

Megjelenési forma: Sűrű folyadék
Szag: parfüm
pH ebben a formájában: 13,0
pH 10-hez képest többlet lúgosság: cca. 1,0 g NaOH/100g
Nem tűzveszélyes. Nem robbanékony. Nem oxidáló.
Sűrűség: 1,03 g/ml
Oldhatóság vízben: nagy

11.

Toxikológiai adatok:

Akutan nem toxikus, hányást okozhat. Nagy mennyiségek lenyelése esetén tüneti kezelés
szükséges. Az érintett egyént ne hánytassák. Ha irritáló hatások jelentkeznek, ezek a
behatástól függően enyhétől közepesig terjedhetnek. Szembe kerülés esetén vízzel való
öblögetés javallott.
Becsült akut orális toxicitás:
LD (halálos dózis) 50 (patkány) > 2 g/kg
Szemirritáció:
A szemet enyhén-közepesen irritálja
Bőrirritáció:
A bőrt enyhén-közepesen irritálja
Krónikus toxicitás:
Alacsony szintek ismétlődő behatása nem fejt ki káros
hatásokat
Kontakt allergiát okozó hatás:
Nem okoz kontakt érzékenységet.

12.

Ökotoxicitás:

A termék rendeltetése széles körű használat, a csatornán keresztüli hulladék-eltakarítási
útvonallal kompatibilis.
A termék sem vízi organizmusokra nem tekinthető ártalmasnak, sem tartós ártalmas
környezeti hatásokat nem fejt ki.
A termékhez felhasznált felületaktív anyagok a 73/404/EGK és 73/405/EGK sz. EU
irányelvek követelményeivel, és ezek későbbi módosításaival összhangban biológiailag
lebonthatók.

Hulladékkezelés,
ártalmatlanítás:
14.
Szállításra vonatkozó
előírások:
15.
Szabályozási
információ:

Használat után a csatornába kerülő fogyasztási cikkek. Tartsák be a biztonságos kezelést
célzó óvintézkedéseket és a helyi jogszabályokat.
Szállításra vonatkozó óvintézkedések nincsenek.

13.

A termék az 1999/45/EK sz. EU irányelv és a nemzeti törvények értelmében az Xi; R36/38
(Irritáló; A szemet és a bőrt irritálja) besorolást kapta.

Irritatív Xi
A készítményhez felhasznált valamennyi anyag bejegyzésre került az Európai Unióban.
Címkén feltüntetendő információ: lásd a 3. pontot
16.

Egyéb:

A termék használata előtt semmilyen speciális kiképzés nem szükséges. A használati és
kezelési utasításokat a csomagolás és ez a biztonsági adatlap tartalmazza.

Készült a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet alapján
Budapest, 2004 április 8.

Pugner Éva
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