BIZTONSÁGI ADATLAP
A kiállítás kelte: 2006. 12. 01.
1.

Gyártó:

2.

Készítmény neve: Nette mosógél – Green fresh 1500 ml

Gironde Kft., 3333-Terpes, Petőfi út 2-4.
Tel.: 36- 561-310
Fax: 36-371-022
Összetétel:

Kémiai név: az alább felsorolt anyagok keveréke nem veszélyes adalékokkal
Veszélyes összetevők:
Dodecilbenzol-szulfonsav
Nátrium-lauriléter-szulfát
Zsíralkohol C12-C18 + 6 EO

CAS-szám
EINECS-szám
CAS-szám
EINECS-szám
CAS-szám
EINECS-szám

85536-14-4
287-494-3
68891-38-3
keverék
keverék

koncentráció tart.:
<5%
koncentráció tart.:
<5%
koncentráció tart.:
<5%

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint és az EU előírásai alapján
Veszélyszimbólum: feltüntetése nem szükséges
A termék sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:
Nincsenek
A biztonságos használatra utaló S mondatok:
S2 Gyermekektől elzárva tartandó
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
4. Elsősegélynyújtás:

A felhasznált termék munkaegészségügyi veszélye:
Belégzés esetén:
Rendeltetésszerű felhasználás esetén belégzési veszély nem áll fenn.
Bőrre jutás esetén:
A bőr felületére jutott vegyszert vízzel alaposan mossuk le. Érzékeny bőr esetén gumikesztyű használata
javasolt.
Szembe jutás esetén:
Legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó
állandó mozgatása közben. Tartós panasz esetén a sérültet szakorvoshoz kell irányítani.

Lenyelés esetén:
A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, vizet kell itatni és azonnal orvosi kezelés szükséges. Hánytatni nem
szabad.
5. Tűzveszélyesség:

Nem tűzveszélyes (E tűzveszélyességi osztály). Tűz esetén felhasználható anyagok: víz, hab, szén-dioxid.
6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem:
Légzésvédelem: kiömlésnél nem szükséges
Kézvédelem: érzékeny bőrűeknek védőkesztyű használata javasolt
Szemvédelem: védőszemüveg
Környezetvédelem:
A készítményt a talajba, élővizekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem szabad.
Kiömlés esetén:
A kiömlött tömény készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homok, tőzeg, fűrészpor) kell felvenni és a
maradékot sok vízzel leöblíteni.
7. Kezelés és tárolás:

Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, hűvös, fagymentes jól szellőző helységben, élelmiszerektől elkülönítve kell
tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 18 hónapig eltartható.
8.

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Be kell tartani a használati útmutatóban foglaltakat. Körültekintően, óvatosan végzett munkával meg kell előzni
a készítmény szembe jutását (védőszemüveg) és lenyelését. Érzékeny bőr esetén gumikesztyű használata
javasolt.
Műszaki intézkedések: külön előírás nem szükséges
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Megjelenés
Szín
pH (OP-110 pH mérő)
Illatanyag
Stabilitás

Áttetsző, viszkózus folyadék
Félkész standard 2148
7-9 (az eredeti oldatban)
Citron extra
A minőség megőrzési időn belül stabil

10. Stabilitás és reakciókészség:

A termék a rendeltetésszerű használat során stabil. Minőségét megőrzi 18 hónapig.
Kerülendő körülmények: túlhevítés és kifagyasztás. Tárolásnál és szállításnál ügyeljünk arra, hogy a hőmérséklet
ne essen +5 C alá.
Kerülendő anyagok: nem ismeretesek
Veszélyes bomlástermékek: rendeltetésszerű felhasználásnál és szakszerű tárolásnál nincsenek.

11. Toxikológiai adatok:

Rendeltetésszerű felhasználás esetén egészségkárosító hatással nem kell számolni. A bőrrel való hosszantartó
érintkezés esetén bőrirritációt okozhat. Akkut toxicitás: semmiféle adat nem ismeretes
12. Ökotoxicitás:

A termék vízminőséget veszélyeztető anyagokat tartalmaz, de az anionos és nemionos tenzidek biológiai
lebonthatósága 80%
13. Hulladékkezelés és ártalmatlanítás:

A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az
irányadók. A kiürült flakonok vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetők.
14. Szállítási adatok:

ADR/RID: nincsenek
15. Szabályozási információk:

A termék besorolása a vonatkozó törvények és rendeletek valamint az érvényes EU Direktívák alapján történt.
16. Egyéb:

A fenti információk jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, csak a biztonsági követelmények szempontjából
jellemzik a terméket és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Dátum: 2007. 07. 16.

Csepcsányi Béla sk.
cégszerű aláírás

