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A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2016.09.22. Verzió: 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M
M-Clean
56
56

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória

: Ipari
felhasználás
Felnitisztító
: Személy-és
Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
tehergépjárművek
felnitisztítására és egyéb zsíros szennyeződések
eltávolítására kiválóan alkalmas.

Funkció/felhasználási kategória
1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és
keverékek Kategória 1
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3

H290

Akut toxicitás (bőrre kerülve) Kategória
2
Akut toxicitás (belégzés: por, köd)
Kategória 3
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H310

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 1

H318

H301

H331
H314

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Fémekre korrozív hatású lehet. Bőrrel érintkezve halálos. Belélegezve mérgező. Lenyelve mérgező. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást
okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: foszforsav ...%, ortofoszforsav ...%; Hydrochloric acid …%; hidrogén-fluorid (gáz); Sulfuric acid

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H301+H331 - Lenyelve vagy belélegezve mérgező
H310 - Bőrrel érintkezve halálos
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

GHS05
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

2.3.

: P280 - Védőkesztyű, védőruha, arcvédő, szemvédő használata kötelező
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ,
orvoshoz
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

foszforsav ...%, ortofoszforsav ...%

(CAS-szám) 7664-38-2
(EK-szám) 231-633-2
(Index-szám) 015-011-00-6

< 10

Skin Corr. 1B, H314

(CAS-szám) 7647-01-0
(EK-szám) 231-595-7
(Index-szám) 017-002-01-X
(REACH sz) 01-2119484862-27

< 10

Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335
Met. Corr. 1, H290

hidrogén-fluorid (gáz)

(CAS-szám) 7664-39-3
(EK-szám) 231-634-8
(Index-szám) 009-002-00-6

< 10

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
Acute Tox. 2 (Oral), H300
Skin Corr. 1A, H314

Ammonium chloride

(CAS-szám) 12125-02-9
(EK-szám) 235-186-4
(Index-szám) 017-014-00-8
(REACH sz) 01-2119487950-27

< 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

(CAS-szám) 69011-36-5

<5

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

(CAS-szám) 7664-93-9
(EK-szám) 231-639-5
(REACH sz) 01-2119458838-20

<5

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314

(Note B)

Hydrochloric acid …%
(Note B)

Sulfuric acid

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

foszforsav ...%, ortofoszforsav ...%

(CAS-szám) 7664-38-2
(EK-szám) 231-633-2
(Index-szám) 015-011-00-6

( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314

Hydrochloric acid …%

(CAS-szám) 7647-01-0
(EK-szám) 231-595-7
(Index-szám) 017-002-01-X
(REACH sz) 01-2119484862-27

(C >= 10) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 10) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 10) STOT SE 3, H335
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314

megjegyzés B : Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és ezért eltérően
címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. A 3. részben a B. megjegyzéssel kiegészített tételek általános
megjelölése a következő típusú: „… %-os salétromsav”. Ebben az esetben az anyag szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat
koncentrációját. Eltérő rendelkezés hiányában azt kell feltételezni, hogy a százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva.
A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni. Hívjon orvost.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal
orvost. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. Hívjon azonnal orvost. TILOS hánytatni.
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4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.
: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Csak a megfelelő védőfelszereléssel ellátott és szakképzett személyek avatkozhatnak be. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Használjon egyéni védőfelszerelést. Kizárólag
szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet
belélegzése tilos.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen
tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

foszforsav ...%, ortofoszforsav ...% (7664-38-2)
EU
Helyi megnevezés
EU
IOELV TWA (mg/m³)
EU
IOELV STEL (mg/m³)
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1 mg/m³
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8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször
használatos kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Légzésvédelem használata kötelező
Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: piros.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 82 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Gőznyomás 50 °C-on

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 1,182 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
2016.09.22.
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10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Orális: Lenyelve mérgező. Bőr: Bőrrel érintkezve halálos. Belégzés: por, köd: Belélegezve
mérgező.

ATE CLP (szájon át)
ATE CLP (bőrön át)
ATE CLP (por, köd)

100,000 mg/testtömeg-kilogramm
50,050 mg/testtömeg-kilogramm
0,501 mg/l/4ó

foszforsav ...%, ortofoszforsav ...% (7664-38-2)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, nyúl
LC50 belégzés patkány (mg/l)
LC50 belégzés patkány (ppm)

> 1530 mg/kg
2730 mg/kg
> 850 ml/m³
>

Ammonium chloride (12125-02-9)
LD50 szájon át

1410 mg/testtömeg-kilogramm

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

foszforsav ...%, ortofoszforsav ...% (7664-38-2)
LC50 halak 1
3 - 3,5 mg/l (Gambusia affinis)
Hydrochloric acid …% (7647-01-0)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

3,25 mg/l
4,92 mg/l EC50 waterflea (48 h)
4,5 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Ammonium chloride (12125-02-9)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

123,8 mg/l
0,39 mg/l EC50 waterflea (48 h)
7,16 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

2016.09.22.
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Ammonium chloride (12125-02-9)
Log Pow
12.4.

-4,37

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: 2922

UN-szám (IMDG)

: 2922

UN-szám (IATA)

: 2922

UN-szám (ADN)

: 2922

UN-szám (RID)

: 2922

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Corrosive liquid, toxic, n.o.s.
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Hydrofluoric acid, Hydrochloric
acid), 8 (6.1), II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)

: UN 2922 CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S., 8 (6.1), II

Fuvarokmány leírása (IATA)

: UN 2922 Corrosive liquid, toxic, n.o.s., 8 (6.1) (6.1), II

Fuvarokmány leírása (ADN)

: UN 2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 8 (6.1), II

Fuvarokmány leírása (RID)

: UN 2922 MÉRGEZŐ, MARÓ FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N., 8 (6.1), II

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8 (6.1)

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8, 6.1
:

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: 8 (6.1)

Veszélyességi címkék (IMDG)

: 8, 6.1
:

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

2016.09.22.
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Veszélyességi címkék (IATA)

: 8, 6.1
:

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: 8 (6.1)

Bárcák (ADN)

: 8, 6.1
:

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: 8 (6.1)

Veszélyességi címkék (RID)

: 8, 6.1
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)

: II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)

: II

Csomagolási csoport (ADN)

: II

Csomagolási csoport (RID)

: II

14.5.

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: CT1

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T7

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Szállítás - Különleges előírások az
árukezelésre, be- és kirakásra (ADR)

: CV13, CV28

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 86
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Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)

: 274

Korlátozott mennyiség (IMDG)

: 1L

Engedményes mennyiség (IMDG)

: E2

Csomagolási utasítások (IMDG)

: P001

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

: IBC02

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)

: T7

Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)

: TP2

EmS-szám (tűz)

: F-A

EmS-szám (kiömlés)

: S-B

Rakodási kategória (IMDG)

: B

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)

: Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Toxic if swallowed, by skin contact or by
inhalation.

- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E2

Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y840

Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 0.5L

Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 851

Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 1L

Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 855

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 30L

Különleges rendelkezés (IATA)

: A3

ERG-kód (IATA)

: 8P

- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: CT1

Különleges előírások (ADN)

: 274, 82

Korlátozott mennyiség (ADN)

: 1L

Engedményes mennyiség (ADN)

: E2

Szállítás engedélyezett (ADN)

: T

Szükséges felszerelés (ADN)

: PP, EP, TOX, A

Szellőztetés (ADN)

: VE02

Kék kúpok/fények száma (ADN)

: 2

- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)

: CT1

Különleges előírások (RID)

: 274

Korlátozott mennyiség (RID)

: 1L

Engedményes mennyiség (RID)

: E2

Csomagolási utasítások (RID)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (RID)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)

: T7

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)

: TP2

Tartálykód RID tartályoknál (RID)

: L4BN
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Szállítási kategória (RID)

: 2

Szállítás - Különleges előírások az
árukezelésre, be- és kirakásra (RID)

: CW13, CW28

Expressz csomagok (RID)

: CE6

Veszélyt jelölő szám (RID)

: 86

14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 1 (Dermal)
Akut toxicitás (bőrre kerülve) Kategória 1
Acute Tox. 2 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 2
Acute Tox. 2 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 2
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Chronic 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Met. Corr. 1
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Corr. 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
STOT SE 3
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H300
Lenyelve halálos
H301
Lenyelve mérgező
H302
Lenyelve ártalmas
H310
Bőrrel érintkezve halálos
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H330
Belélegezve halálos
H331
Belélegezve mérgező
H335
Légúti irritációt okozhat
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

Guruló
gyöngy
: M50B
M-Clean
Brilliant
50B M-Clean Brilliant

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória

: Gurulógyöngy
Ipari felhasználás
: Személy-és
Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
tehergépjárművek
részére

Funkció/felhasználási kategória
1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2

H315

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 2

H319

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Figyelem

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H315 - Bőrirritáló hatású
H319 - Súlyos szemirritációt okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P264 - A használatot követően a(z) a kezet, alkart és az arcot -t alaposan meg kell mosni
P280 - Védőkesztyű, védőruha, arcvédő, szemvédő használata kötelező
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P332+P313 - Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P362+P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni

GHS07

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
2016.10.18.
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Butoxydiglycol

(CAS-szám) 112-34-5
(EK-szám) 203-961-6
(Index-szám) 603-096-00-8
(REACH sz) 01-2119475104-44

< 20

Eye Irrit. 2, H319

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,Ndimethyl-, diesters with vegetable-oil fatty acids, Me sulfates
(salts)

(CAS-szám) 95009-13-5
(EK-szám) 305-741-6

< 20

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Bőrirritáció esetén: orvosi
ellátást kell kérni.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell
kérni.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Irritáció.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Szemek irritációja.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.
: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.
2016.10.18.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek
7.3.

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Egyszerhasználatos
kesztyű

Butilgumi

6 (> 480 perc)

> 0,6 mm

EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,4 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Zöld. Kék.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 4,5

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre
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Sűrűség

: 0,987 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás
Butoxydiglycol (112-34-5)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül
LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra)

: Nincs osztályozva
5660 mg/testtömeg-kilogramm
2764 mg/testtömeg-kilogramm
> 196 mg/m³

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, diesters with vegetable-oil fatty acids, Me sulfates (salts) (95009-13-5)
LD50 szájon át
> 2000 mg/kg
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 4,5
pH-érték: 4,5

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
Butoxydiglycol (112-34-5)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
2016.10.18.

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.
1300 mg/l
> 1000 mg/l EC50 waterflea (48 h)
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Butoxydiglycol (112-34-5)
EC50 más vízi szerveztekre 2
12.2.

> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Perzisztencia és lebonthatóság

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, diesters with vegetable-oil fatty acids, Me sulfates (salts) (95009-13-5)
Biológiai lebomlás
> 60 % (OECD 301 F)
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Butoxydiglycol (112-34-5)
Log Pow
12.4.

0,3 - 4,69

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IMDG)

: Nem alkalmazható

UN-szám (IATA)

: Nem alkalmazható

UN-szám (ADN)

: Nem alkalmazható

UN-szám (RID)

: Nem alkalmazható

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: Nem alkalmazható

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: Nem alkalmazható

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: Nem alkalmazható

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)
14.4.

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IMDG)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (IATA)

: Nem alkalmazható

Csomagolási csoport (ADN)

: Nem alkalmazható
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Csomagolási csoport (RID)
14.5.

: Nem alkalmazható

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Tengeri úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Légi úton történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Belföldi folyami szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
- Vasúti szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
H315
Bőrirritáló hatású
H319
Súlyos szemirritációt okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean
VDB100
M100

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória
Az anyag/készítmény felhasználása

: Felnitisztító
Ipari felhasználás
: Erős, savas és széles körben alkalmazható, ammónium-bifluorid alapú tisztítószer. Alkalmas
vízkő és rozsda eltávolítására. Az alumíniumnak megújult csillogást kölcsönöz.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

H302

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H314

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Lenyelve ártalmas. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Ammonium hydrogendifluoride; ammónium-fluorid; Sulphuric acid; C9-11 Alcoholethoxylaat;
Alkyl, C8-10, polyglucoside

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H302 - Lenyelve ártalmas
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon orvoshoz, TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok

GHS05

2018.05.16.
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gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Sulphuric acid

(CAS-szám) 7664-93-9
(EK-szám) 231-639-5
(Index-szám) 016-020-00-8
(REACH sz) 01-2119458838-20

10 - 20

Skin Corr. 1A, H314

Ammonium hydrogendifluoride

(CAS-szám) 1341-49-7
(EK-szám) 215-676-4
(Index-szám) 009-009-00-4
(REACH sz) 01-2119489180-38

5 - 10

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Skin Corr. 1B, H314

Alkyl, C8-10, polyglucoside

(CAS-szám) 68515-73-1
(EK-szám) 500-220-1
(REACH sz) 01-2119488530-36

<5

Eye Dam. 1, H318

C9-11 Alcoholethoxylaat

(CAS-szám) 68439-46-3
(REACH sz) Polymer

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

ammónium-fluorid

(CAS-szám) 12125-01-8
(EK-szám) 235-185-9
(Index-szám) 009-006-00-8
(REACH sz) 01-2119489180-38

<5

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

Sulphuric acid

(CAS-szám) 7664-93-9
(EK-szám) 231-639-5
(Index-szám) 016-020-00-8
(REACH sz) 01-2119458838-20

(C >= 5) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 5) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 15) Skin Corr. 1A, H314

Ammonium hydrogendifluoride

(CAS-szám) 1341-49-7
(EK-szám) 215-676-4
(Index-szám) 009-009-00-4
(REACH sz) 01-2119489180-38

(C >= 0,1) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 0,1) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 1) Skin Corr. 1B, H314

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag

2018.05.16.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

HU - hu
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5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek
7.3.

: Elzárva tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször
használatos kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
2018.05.16.
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Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Device

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben

EN 149

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Színtelen.

Szag

: szagtalan.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 1

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,065

Sűrűség

: 1,15 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.
2018.05.16.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Orális: Lenyelve ártalmas.

ATE CLP (szájon át)

1172,006 mg/testtömeg-kilogramm

Sulphuric acid (7664-93-9)
LD50 szájon át
LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra)

2140 mg/testtömeg-kilogramm
375 mg/m³

Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül

> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LD50 szájon át, patkány
LC50 bőrön keresztül

300 - 2000 mg/kg
2000 - 5000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 1
pH-érték: 1

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Sulphuric acid (7664-93-9)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 16 mg/l
> 100 mg/l EC50 waterflea (48 h)
> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Alkyl, C8-10, polyglucoside (68515-73-1)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

126 mg/l
> 100 mg/l EC50 waterflea (48 h)
27,2 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 halak 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h alga 1

1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l (Daphnia magna)
1 - 10 mg/l (Skeletonema costatum)

12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Sulphuric acid (7664-93-9)
Log Pow
12.4.

-2,2

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
2018.05.16.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)
14.2.

: 1760

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ FOLYADÉK, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (), 8, III, (E)

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)
14.5.

: III

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C9

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 5l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E1

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP19

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T7

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP1, TP28

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 3

Szállítás - Különleges előírások a
küldeménydarabokra (ADR)

: V12

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN
Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR
Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
CLP
Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
EC50
Közepesen hatásos koncentráció
IATA
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
LC50
Közepesen letális koncentráció
LD50
Közepesen letális dózis
PBT
Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS
Biztonsági adatlap
vPvB
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Dermal)
Akut toxicitás (bőrre kerülve) Kategória 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 3
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Corr. 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
H301
Lenyelve mérgező
H302
Lenyelve ártalmas
H311
Bőrrel érintkezve mérgező
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H331
Belélegezve mérgező

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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Kibocsátási dátum: 2018.05.22.

Felváltja ezt: 2016.03.11.

Verzió: 3.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean 11

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória
Az anyag/készítmény felhasználása

: Motormosó
Ipari felhasználás
: Nagy koncentrációjú, víz alapú habos tisztítószer teherautók és buszok zsírtalanításához.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és
keverékek Kategória 1
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H290

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 1

H318

H314

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Sodium metasilicate pentahydrate; Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate; C9-11
Alcoholethoxylaat; nátrium-hidroxid, marónátron

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok

GHS05
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gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

C9-11 Alcoholethoxylaat

(CAS-szám) 68439-46-3
(REACH sz) Polymer

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Sodium metasilicate pentahydrate

(CAS-szám) 10213-79-3
(EK-szám) 229-912-9
(REACH sz) 01-2119449811-37

<5

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6
(REACH sz) 01-2119457892-27

<5

Skin Corr. 1A, H314

Sodium nitrite

(CAS-szám) 7632-00-0
(EK-szám) 231-555-9
(REACH sz) 01-2119471836-27

<5

Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6
(REACH sz) 01-2119457892-27

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
2018.05.22.
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5.3.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Sodium nitrite (7632-00-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj

2 mg/m³
2 mg/m³
0,0054 mg/l
0,00616 mg/l
0,0195 mg/kg száraz tömeg
0,223 mg/kg száraz tömeg
0,000733 mg/kg száraz tömeg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
2,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
1,7
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
2,8 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,28 mg/l
2018.05.22.
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Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
0,95 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
57 mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés

1 mg/m³
1 mg/m³

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
8.2.

≈ mg/testtömeg-kilogramm/nap
7,6 mg/testtömeg-kilogramm/nap
53,6 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
13,2 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,23 mg/l
100 mg/l

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Kitűnő ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször
használatos kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Por, Finom por, Permet

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Device

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben

EN 149

2018.05.22.
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Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: sötétpiros.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 11,6

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,09

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Nincs osztályozva

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LD50 szájon át, patkány
1152 - 1349 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány
> 5000 mg/kg
LC50 belégzés patkány (mg/l)
> 2,06 mg/l/4ó
C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LD50 szájon át, patkány
2018.05.22.
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C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 bőrön keresztül

2000 - 5000 mg/kg

Sodium nitrite (7632-00-0)
LD50 szájon át, patkány

180 mg/kg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át
1780 mg/testtömeg-kilogramm
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 11,6
pH-érték: 11,6

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LC50 halak 1
210 mg/l (Brachydanio Rerio)
EC50 Daphnia 1
1700 mg/l (Daphnia Magna)
C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 halak 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h alga 1

1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l (Daphnia magna)
1 - 10 mg/l (Skeletonema costatum)

Sodium nitrite (7632-00-0)
LC50 halak 1
LC50 más vízi szervezetek 1
EC50 Daphnia 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 72h alga 1

0,54 - 26,3 mg/l (Salmo gairdneri)
4,93 mg/l
15,4 mg/l
421 mg/l (Protozoa)
> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1
12.2.

40,4 mg/l

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
12.4.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
2018.05.22.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)
14.2.

: 1719

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (SODIUMHYDROXIDE,
DISODIUMTRIOXOSILICATE), 8, II, (E)

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)
14.5.

: II

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C5

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2, TP27

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

2018.05.22.
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN
Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR
Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
CLP
Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL
Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL
Származtatott hatásmentes szint
EC50
Közepesen hatásos koncentráció
IATA
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
LC50
Közepesen letális koncentráció
LD50
Közepesen letális dózis
PBT
Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
PNEC
Becsült hatásmentes koncentráció(k)
REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS
Biztonsági adatlap
STP
Szennyvíztisztító telep
vPvB
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Acute 1
Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Met. Corr. 1
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Ox. Sol. 2
Oxidáló szilárd anyagok Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Corr. 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
STOT RE 2
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
STOT SE 3
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
H272
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H301
Lenyelve mérgező
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
2018.05.22.
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H335
H373
H400

Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként

2018.05.22.
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M-Clean 13
Autoshampoo 13
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2018.06.08. Felváltja ezt: 2016.02.22. Verzió: 3.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean Autoshampoo 13

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória
Az anyag/készítmény felhasználása

: Autósampon
Ipari felhasználás
tehergépjárművek
felhasználásához
: Személy-és
M-Clean Autoshampoo
is suitable
for use in brushing machines and high-pressure boxes
and for manual cleaning of all types of vehicle.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com

1.4. Sürgősségi telefonszám
Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Sürgősségi telefonszám

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet
Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
H318
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)
:

GHS05
Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts; Alkoholok, C12-14, etoxilezett,
szulfátok, nátriumsók; Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P280 - Védőkesztyű, Védőruha, Arcvédő, Szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz.

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

HU - hu
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3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Sodium Tripolyphosphate

(CAS-szám) 7758-29-4
(EK-szám) 231-838-7
(REACH sz) 01-2119430450-54

<5

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 4, H413

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium
salts

(CAS-szám) 68411-30-3
(EK-szám) 270-115-0
(REACH sz) 01-2119489428-22

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók

(CAS-szám) 68585-34-2
(EK-szám) 500-223-8
(REACH sz) 01-2119488639-16

<5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

foszforsav … %, ortofoszforsav … %
közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel
rendelkező anyag

(CAS-szám) 7664-38-2
(EK-szám) 231-633-2
(Index-szám) 015-011-00-6
(REACH sz) 01-2119485924-24

<5

Skin Corr. 1B, H314

Név

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

foszforsav … %, ortofoszforsav … %

(CAS-szám) 7664-38-2
(EK-szám) 231-633-2
(Index-szám) 015-011-00-6
(REACH sz) 01-2119485924-24

( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314

Egyedi koncentrációs határértékek:

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek
: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8.
szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe
jutást. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden
művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
foszforsav … %, ortofoszforsav … % (7664-38-2)
EU

Helyi megnevezés

Orthophosphoric acid

EU

IOELV TWA (mg/m³)

1 mg/m³

EU

IOELV STEL (mg/m³)

2 mg/m³

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

170 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés

12 mg/m³

Hosszútávú - helyi hatások, belégzés

12 mg/m³

DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - helyi hatások, belégzés

3 mg/m³

Hosszútávú - szisztémás hatások,orális

0,85 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés

3 mg/m³

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

85 mg/testtömeg-kilogramm/nap

PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

0,268 mg/l

PNEC víz (tengervíz)

0,0268 mg/l

PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)

8,1 mg/kg száraz tömeg

PNEC üledék (tengervíz)

8,1 mg/kg száraz tömeg

PNEC (Talaj )
PNEC talaj

35 mg/kg száraz tömeg

PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

3,43 mg/l

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés

2,8 mg/m³

DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés

1,7

Hosszútávú - szisztémás hatások,orális

28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
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Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

2,8 mg/l

PNEC víz (tengervíz)

0,28 mg/l

PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)

0,95 mg/kg száraz tömeg

PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

57 mg/l

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Egyszerhasználatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

Áteresztés

Előírás
EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Polivinil-klorid (PVC)

6 (> 480 perc)

0,2 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Por, Finom por, Permet

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Eszköz

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben, Védelem folyékony
részecskékkel szemben

EN 149

Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Zöld.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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pH-érték

: 8,5

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,06

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: 250 mPa.s

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).

10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LD50 szájon át

1080 mg/testtömeg-kilogramm

LC50 bőrön keresztül

> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át

1780 mg/testtömeg-kilogramm

foszforsav … %, ortofoszforsav … % (7664-38-2)
LD50 szájon át, patkány

> 1530 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

2730 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

> 850 ml/m³

LC50 belégzés patkány (ppm)

>

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

pH-érték: 8,5
pH-érték: 8,5
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Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 halak 1

1,67 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

2,9 mg/l EC50 waterflea (48 h)

EC50 más vízi szerveztekre 2

127,9 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1

> 121 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

625 mg/l EC50 waterflea (48 h)

EC50 más vízi szerveztekre 2

2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

foszforsav … %, ortofoszforsav … % (7664-38-2)
LC50 halak 1

3 - 3,5 mg/l (Gambusia affinis)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség
Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
Log Pow

2,02

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow

-13,17

12.4. A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv
15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

STP

Szennyvíztisztító telep

vPvB
Adatforrások

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

Aquatic Chronic 3

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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Aquatic Chronic 4

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 4

Eye Dam. 1

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

Eye Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2

Skin Corr. 1B

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B

Skin Irrit. 2

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2

STOT RE 2

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H413

Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus
tulajdonságára vonatkozó garanciaként

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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Kibocsátási dátum:2016.02.17. Felülvizsgálat dátuma:

:

Verzió: 2.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean 16+

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.
Megfelelő azonosított felhasználások
Előmosó
Rovareltávolító
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
Rovarok és egyéb
zsíros, olajos
felületek
kiválóan alkalmas
Személy-és
tehergépjármű,
valamint
ipari tisztítására
célú tisztításra
1.2.2.
Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó adatai:
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

H290
H314 H318

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést

2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)
:

GHS05

Figyelmeztetés (CLP)
Veszélyes alkotóelemek
Figyelmeztető mondatok (CLP)
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

Biztonsági gyerekzár
Tapintással érzékelhető figyelmeztetések
2016.02.17.

: Veszély
: Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, nátrium-hidroxid, marónátron, Aminen, C12-14
(even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden
: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően
: Nem
: Nem
HU (magyar)
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2.3.
Egyéb veszélyek
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373
Skin Corr. 1A, H314

(CAS-szám) 26183-52-8

< 10

Sodium xylenesulphonate

(CAS-szám) 1300-72-7
(EK-szám) 215-090-9
(REACH sz) 01-2119513350-56

<5

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden

(CAS-szám) 85408-49-7
(REACH sz) 01-2119490061-47

<5

(CAS-szám) 10213-79-3
(EK-szám) 229-912-9
(REACH sz) 01-2119449811-37

<5

Sodium nitrite

(CAS-szám) 7632-00-0
(EK-szám) 231-555-9
(REACH sz) 01-2119471836-27

<5

Isopentyl acetate

(CAS-szám) 123-92-2
(EK-szám) 204-662-3
(Index-szám) 607-130-00-2
(REACH sz) 01-2119548408-32

<5

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Flam. Liq. 3, H226

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.
: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.
: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.
: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően
Elsősegélynyújtás lenyelést követően
4.2.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően
Tünetek/sérülések lenyelést követően

2016.02.17.

: Égések.
: Súlyos szemsérülések.
: Égések.

HU (magyar)
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4.3.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelő védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

6.1.2.
A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés
6.2.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések
Higiénés intézkedések
7.2.

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.
: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
: Fémek.

Nem összeférhető anyagok
7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Isopentyl acetate (123-92-2)
EU
EU

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV STEL (mg/m³)

Sodium nitrite (7632-00-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
2016.02.17.

270 mg/m³
540 mg/m³

2 mg/m³ 2
mg/m³
0,0054 mg/l
0,00616 mg/l
0,0195 mg/kg száraz tömeg
0,223 mg/kg száraz tömeg
HU (magyar)

3/11

M-Clean 16+
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Sodium nitrite (7632-00-0)
PNEC talaj

0,000733 mg/kg száraz tömeg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

2,8 mg/m³
1,7
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
2,8 mg/l
0,28 mg/l
0,95 mg/kg száraz tömeg
57 mg/l

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés

1 mg/m³
1 mg/m³

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

 mg/testtömeg-kilogramm/nap
7,6 mg/testtömeg-kilogramm/nap
53,6 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
13,2 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,23 mg/l
100 mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
8.2.

0,44 mg/testtömeg-kilogramm/nap
3,825 mg/m³
5,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,0335 mg/l 0,0335
mg/l
5,24 mg/kg száraz tömeg
0,524 mg/kg száraz tömeg
1,02 mg/kg száraz tömeg
11,1
24 mg/l

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

2016.02.17.

11 mg/testtömeg-kilogramm/nap
15,5 mg/m³

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

HU (magyar)
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M-Clean 16+
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Kézvédelem

: Védőkesztyű

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni :

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Sárga. Szag
: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 12,4

pH-érték, oldat

: 3%

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 1,14 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.
Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

2016.02.17.

: Nincs osztályozva

HU (magyar)
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M-Clean 16+
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Sodium nitrite (7632-00-0)
LD50 szájon át, patkány

180 mg/kg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át

1780 mg/testtömeg-kilogramm

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
LD50 szájon át
bőrön keresztül

> 7000 mg/testtömeg-kilogramm LC50
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LD50 szájon át
1064 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány
> 2000 mg/kg
Isopentyl acetate (123-92-2)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül

16600 mg/testtömeg-kilogramm > 5000
mg/testtömeg-kilogramm

(10213-79-3)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, patkány
LC50 belégzés patkány (mg/l)

1152 - 1349 mg/kg
> 5000 mg/kg > 2,06
mg/l/4ó

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva : Nincs

Rákkeltő hatás

osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 12,4
pH-érték: 12,4
osztályozva : Nincs

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
Sodium nitrite (7632-00-0)
LC50 halak 1
LC50 más vízi szervezetek 1
EC50 Daphnia 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 72h alga 1

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.
0,54 - 26,3 mg/l (Salmo gairdneri)
4,93 mg/l 15,4 mg/l
421 mg/l (Protozoa)
> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 121 mg/l
625 mg/l EC50 waterflea (48 h) 2,77
mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 1020 mg/l
IC50 algea (72 h) mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LC50 halak 1
2,67 - 3,46 mg/l
EC50 Daphnia 1
3,1 mg/l
EC50 72h alga 1
0,1428 mg/l
Isopentyl acetate (123-92-2)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
2016.02.17.

> 22 mg/l
42 mg/l EC50 waterflea (48 h)
HU (magyar)
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Isopentyl acetate (123-92-2)
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

(10213-79-3)
LC50 halak 1
EC50 Daphnia 1

210 mg/l (Brachydanio Rerio)
1700 mg/l (Daphnia Magna)

12.2.
Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow

-13,17

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
Log Pow
< 2,7
Isopentyl acetate (123-92-2)
Log Pow
12.4.

2,25
A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.
Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: 1719 : 1719 :

UN-szám

1719 : 1719 :

(IMDG) UN-

1719

szám (IATA) UNszám (ADN) UNszám (RID)
14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Caustic alkali liquid, n.o.s.
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (), 8, II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)

: UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S., 8, II

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

:8

Veszélyességi címkék (ADR)

:8
:

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

2016.02.17.

:8

HU (magyar)
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Veszélyességi címkék (IMDG)

:8
:

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

:8

Veszélyességi címkék (IATA)

:8
:

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

:8 Bárcák

(ADN)

:8
:

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

:8

Veszélyességi címkék (RID)

:8
:

14.4.
Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: II : II : II : II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)
Csomagolási csoport (ADN)
Csomagolási csoport (RID)

: Nem
: Nem

14.5.

: További információk nem állnak rendelkezésre

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes
Tengeri szennyező anyag
Egyéb információk
14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)
Különleges előírások (ADR)

: C5
: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

2016.02.17.

HU (magyar)
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)
Tartánykód (ADR)

: TP2, TP27

Tartályos szállító jármű

: L4BN
: AT

Szállítási kategória (ADR)

:2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

:E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)
Korlátozott mennyiség (IMDG)

: 274
: 1L : E2

Engedményes mennyiség (IMDG)

: P001 : IBC02

Csomagolási utasítások (IMDG)

: T11

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

: TP2, TP27

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)
Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)
EmS-szám (tűz)

: F-A
: S-B

EmS-szám (kiömlés)

: 'Separated from' acids. 'Away from' ammonium salts.

Rakodási kategória (IMDG)

: Reacts violently with acids. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns
to skin, eyes and mucous membranes.

Rakodás és elszigetelés (IMDG)

:A

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)
: E2
- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)
Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)
Különleges rendelkezés (IATA)
ERG-kód (IATA)
- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: Y840
: 0.5L

: 851
: 1L
: 855
: 30L
: A3
: 8L

: C5
: 274 : 1L : E2
:T

Különleges előírások (ADN)

: PP, EP

Korlátozott mennyiség (ADN)

:0

Engedményes mennyiség (ADN)
Szállítás engedélyezett (ADN)
Szükséges felszerelés (ADN)
Kék kúpok/fények száma (ADN)
- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)
Különleges előírások (RID)
Korlátozott mennyiség (RID)
Engedményes mennyiség (RID)
Csomagolási utasítások (RID)
2016.02.17.

: C5
: 274
: 1L : E2
: P001, IBC02
HU (magyar)
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Egybecsomagolási előírások (RID)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)
Tartálykód RID tartályoknál (RID)

: MP15
: T11
: TP2, TP27

Szállítási kategória (RID)

: L4BN
:2

Expressz csomagok (RID)

: CE6

Veszélyt jelölő szám (RID)

: 80

14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.
Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.
Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Acute 1
Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1
Aquatic Chronic 2
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 2
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Liq. 3
Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3
Met. Corr. 1
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Ox. Sol. 2
Oxidáló szilárd anyagok Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Corr. 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
STOT RE 2
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Kategória 2
STOT SE 3
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz
H272
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H301
Lenyelve mérgező
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315
Bőrirritáló hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
H335
Légúti irritációt okozhat
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
2016.02.17.

HU (magyar)
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Kibocsátási dátum: 2018.05.23.

Felváltja ezt: 2016.03.11.

Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean 16+

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória

: Rovareltávolító
Ipari felhasználás

Az anyag/készítmény felhasználása

: Nagy töménységű, illatosított habos tisztítószer. A hab felvitelét követően képes eltávolítani a
közúti forgalomból származó szennyeződéseket.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és
keverékek Kategória 1
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H290

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 1

H318

H314

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Sodium metasilicate pentahydrate; Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate; C9-11
Alcoholethoxylaat; Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden; nátriumhidroxid, marónátron

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P405 - Elzárva tárolandó

GHS05

2018.05.23.
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P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

C9-11 Alcoholethoxylaat

(CAS-szám) 68439-46-3
(REACH sz) Polymer

< 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6
(REACH sz) 01-2119457892-27

<5

Skin Corr. 1A, H314

Sodium xylenesulphonate

(CAS-szám) 1300-72-7
(EK-szám) 215-090-9
(REACH sz) 01-2119513350-56

<5

Eye Irrit. 2, H319

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden

(CAS-szám) 85408-49-7
(REACH sz) 01-2119490061-47

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Sodium metasilicate pentahydrate

(CAS-szám) 10213-79-3
(EK-szám) 229-912-9
(REACH sz) 01-2119449811-37

<5

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Sodium nitrite

(CAS-szám) 7632-00-0
(EK-szám) 231-555-9
(REACH sz) 01-2119471836-27

<5

Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400

Isopentyl acetate

(CAS-szám) 123-92-2
(EK-szám) 204-662-3
(Index-szám) 607-130-00-2
(REACH sz) 01-2119548408-32

<5

Flam. Liq. 3, H226

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6
(REACH sz) 01-2119457892-27

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

2018.05.23.
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Tünetek/sérülések lenyelést követően
4.3.

: Égések.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Isopentyl acetate (123-92-2)
EU
EU

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV STEL (mg/m³)

Sodium nitrite (7632-00-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
2018.05.23.

270 mg/m³
540 mg/m³

2 mg/m³
2 mg/m³
0,0054 mg/l
0,00616 mg/l
0,0195 mg/kg száraz tömeg
HU - hu
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Sodium nitrite (7632-00-0)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj

0,223 mg/kg száraz tömeg
0,000733 mg/kg száraz tömeg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
2,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
1,7
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
2,8 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,28 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
0,95 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
57 mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

1 mg/m³
1 mg/m³

≈ mg/testtömeg-kilogramm/nap
7,6 mg/testtömeg-kilogramm/nap
53,6 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
13,2 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,23 mg/l
100 mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
11 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
15,5 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
0,44 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
3,825 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
5,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
0,0335 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,0335 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
5,24 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)
0,524 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
1,02 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)
11,1
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
24 mg/l
Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
1,49 mg/testtömeg-kilogramm/nap
2018.05.23.
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4/10

M-Clean 16+
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
6,22 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
0,74 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
0,74 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
7,5 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
1 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
7,5 mg/l
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
1000 mg/l
8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször
használatos kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Permet , Finom por, Por

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Device

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben

EN 149

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Sárga.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 12,4

pH-érték, oldat

: 3%

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

2018.05.23.
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Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 1,14 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás
Sodium nitrite (7632-00-0)
LD50 szájon át, patkány

: Nincs osztályozva
180 mg/kg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át
1780 mg/testtömeg-kilogramm
Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül

> 7000 mg/testtömeg-kilogramm
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LD50 szájon át
1064 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány
> 2000 mg/kg
Isopentyl acetate (123-92-2)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül

16600 mg/testtömeg-kilogramm
> 5000 mg/testtömeg-kilogramm

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LD50 szájon át, patkány
1152 - 1349 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány
> 5000 mg/kg
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Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LC50 belégzés patkány (mg/l)
> 2,06 mg/l/4ó
C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LD50 szájon át, patkány
LC50 bőrön keresztül

300 - 2000 mg/kg
2000 - 5000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 12,4
pH-érték: 12,4

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
Sodium nitrite (7632-00-0)
LC50 halak 1
LC50 más vízi szervezetek 1
EC50 Daphnia 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 72h alga 1

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.
0,54 - 26,3 mg/l (Salmo gairdneri)
4,93 mg/l
15,4 mg/l
421 mg/l (Protozoa)
> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 1020 mg/l
IC50 algea (72 h) mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LC50 halak 1
2,67 - 3,46 mg/l
EC50 Daphnia 1
3,1 mg/l
EC50 72h alga 1
0,1428 mg/l
Isopentyl acetate (123-92-2)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 22 mg/l
42 mg/l EC50 waterflea (48 h)
> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LC50 halak 1
210 mg/l (Brachydanio Rerio)
EC50 Daphnia 1
1700 mg/l (Daphnia Magna)
C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 halak 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h alga 1
12.2.

1 - 10 mg/l
1 - 10 mg/l (Daphnia magna)
1 - 10 mg/l (Skeletonema costatum)

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
Log Pow
< 2,7
Isopentyl acetate (123-92-2)
Log Pow
12.4.

2,25

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)
14.2.

: 1719

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Sodium hydroxide, Disodium
trioxosilicate), 8, II, (E)

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)
14.5.

: II

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C5

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2, TP27
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Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN
Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR
Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
CLP
Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
DMEL
Származtatott minimális hatást okozó szint
DNEL
Származtatott hatásmentes szint
EC50
Közepesen hatásos koncentráció
IATA
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
LC50
Közepesen letális koncentráció
LD50
Közepesen letális dózis
PBT
Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
PNEC
Becsült hatásmentes koncentráció(k)
REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS
Biztonsági adatlap
STP
Szennyvíztisztító telep
vPvB
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Acute 1
Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1
Aquatic Chronic 2
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 2
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Liq. 3
Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3
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HU - hu

9/10

M-Clean 16+
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Met. Corr. 1
Ox. Sol. 2
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
STOT RE 2
STOT SE 3
H226
H272
H290
H301
H302
H314
H315
H318
H319
H332
H335
H373
H400
H411

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Oxidáló szilárd anyagok Kategória 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve mérgező
Lenyelve ártalmas
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve ártalmas
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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Carclin
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19 Superpro
Carclin Super
19 Pro
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2018.05.09.

Felváltja ezt: 2016.03.11.

Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean
Carclin SB
19
19Superpro
Carclin Super
Pro

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória
Az anyag/készítmény felhasználása

: Porsampon
Ipari felhasználás
: Por alakú, nagyon erős zsíroldó hatású tisztítószer. Gépjárművek külső oldalának
nagynyomású tisztítására alkalmas.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció
Kategória 2

H319

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Súlyos szemirritációt okoz.
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Figyelem

Veszélyes alkotóelemek

: Sodium Tripolyphosphate; Sodium carbonate

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H319 - Súlyos szemirritációt okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P264 - A használatot követően a(z) a kezet, alkart és az arcot -t alaposan meg kell mosni
P280 - Védőkesztyű, védőruha, arcvédő, szemvédő használata kötelező
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

GHS07

2.3.

Egyéb veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Sodium carbonate

(CAS-szám) 497-19-8
(EK-szám) 207-838-8
(Index-szám) 011-005-00-2
(REACH sz) 01-2119485498-19

20 - 50

Eye Irrit. 2, H319

Sodium Tripolyphosphate

(CAS-szám) 7758-29-4
(EK-szám) 231-838-7
(REACH sz) 01-2119430450-54

10 - 20

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 4, H413

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

(CAS-szám) 68411-30-3
(EK-szám) 270-115-0
(REACH sz) 01-2119489428-22

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell
kérni.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően
4.3.

: Szemek irritációja.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab.
: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A terméket mechanikusan gyűjtse össze.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.
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6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden
művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek
7.3.

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször
használatos kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Többször
használatos kesztyű

Polivinil-klorid (PVC)

6 (> 480 perc)

0,2 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Permet , Por, Finom por

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Device

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben

EN 149
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Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Szilárd

Szín

: fehér.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 10,5 - 11,5

pH-érték, oldat

: 1%

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Fagyáspont

: Nem alkalmazható

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: Nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet

: Nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem tűzveszélyes

Gőznyomás

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Nem alkalmazható

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Nem alkalmazható

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Nem alkalmazható

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás
Sodium carbonate (497-19-8)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül
LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra)

: Nincs osztályozva
4090 mg/testtömeg-kilogramm
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
2300 mg/m³

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LD50 szájon át
1080 mg/testtömeg-kilogramm
2018.05.09.
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Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 bőrön keresztül
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 10,5 - 11,5
pH-érték: 10,5 - 11,5

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
Sodium carbonate (497-19-8)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.
300 mg/l
265 mg/l
IC50 algea (72 h) mg/l

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 halak 1
1,67 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
2,9 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
127,9 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Sodium carbonate (497-19-8)
Log Pow

-6,19

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
Log Pow
2,02
12.4.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)
14.2.

: Nem alkalmazható

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

2018.05.09.
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14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)
14.5.

: Nem alkalmazható

: Nem alkalmazható

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre
14.7.

A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN
Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
ADR
Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
CLP
Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet
EC50
Közepesen hatásos koncentráció
IATA
Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata)
LC50
Közepesen letális koncentráció
LD50
Közepesen letális dózis
PBT
Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező
REACH
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet
RID
A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
SDS
Biztonsági adatlap
vPvB
Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Adatforrások

: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és
az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Chronic 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Aquatic Chronic 4
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 4
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
2018.05.09.
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STOT SE 3
H302
H315
H318
H319
H335
H412
H413

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
Lenyelve ártalmas
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Súlyos szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként

2018.05.09.
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Felváltja ezt:3-3-2016

Verzió: 3.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean 22

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória

: Előmosó
Ipari felhasználás

Funkció/felhasználási kategória

: Személy
Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
és tehergépjármű
részére

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com

1.4.
Sürgősségi telefonszám
magyarországi
Egészségügyi
Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Kiegészítő információ
nem állToxikológiai
rendelkezésre
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 20 1199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

H290

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H314

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Tetrasodium ethylene diamine
tetraacetate, nátrium-hidroxid, marónátron, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium
salts

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

Biztonsági gyerekzár

: Nem

Tapintással érzékelhető figyelmeztetések

: Nem

GHS05
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2.3.

Egyéb veszélyek

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Natrium-p-cumenesulphonate

(CAS-szám) 15763-76-5
(EK-szám) 239-854-6
(REACH sz) 01-2119489411-37

<5

Eye Irrit. 2, H319

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

(CAS-szám) 68411-30-3
(EK-szám) 270-115-0
(REACH sz) 01-2119489428-22

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

<5

Skin Corr. 1A, H314

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

(CAS-szám) 68585-34-2
(EK-szám) 500-223-8

<5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

14-3-2016
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
2,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
1,7
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
2,8 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,28 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
0,95 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
57 mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
14-3-2016
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Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

0,23 mg/l
2,3 mg/l
100 mg/l

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (67-63-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
500 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
888 mg/testtömeg-kilogramm/nap
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
26 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
89 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
319 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
28 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
2251 mg/l
Propane-1,2-diol (57-55-6)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)
8.2.

168 mg/m³
10 mg/m³
50 mg/m³
10 mg/m³
260 mg/l
26 mg/l
572 mg/kg száraz tömeg
57,2 mg/kg száraz tömeg
50 mg/kg száraz tömeg
1133 mg/kg

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

Kézvédelem

: Védőkesztyű

faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Egyszerhasználatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

Környezeti expozíció-ellenőrzések

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

14-3-2016
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: világos sárga.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 11,6

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,075

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Nincs osztályozva

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át
1780 mg/testtömeg-kilogramm
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, nyúl

> 7000 mg/kg
> 2000 mg/kg

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LD50 szájon át
300 - 2000 mg/testtömeg-kilogramm
LC50 bőrön keresztül
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
pH-érték: 11,6

14-3-2016
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Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 11,6

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 halak 1
1,67 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
2,9 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
127,9 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
Log Pow
2,02
12.4.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: 1719

UN-szám (IMDG)

: 1719

UN-szám (IATA)

: 1719

UN-szám (ADN)

: 1719

UN-szám (RID)

: 1719

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

14-3-2016
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Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Caustic alkali liquid, n.o.s.
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (), 8, II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)

: UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S., 8, II

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8
:

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: 8

Veszélyességi címkék (IMDG)

: 8
:

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: 8

Veszélyességi címkék (IATA)

: 8
:

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: 8

Bárcák (ADN)

: 8
:

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: 8

Veszélyességi címkék (RID)

: 8
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)

: II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)

: II

Csomagolási csoport (ADN)

: II

14-3-2016
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Csomagolási csoport (RID)
14.5.

: II

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C5

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2, TP27

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)

: 274

Korlátozott mennyiség (IMDG)

: 1L

Engedményes mennyiség (IMDG)

: E2

Csomagolási utasítások (IMDG)

: P001

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

: IBC02

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)

: T11

Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)

: TP2, TP27

EmS-szám (tűz)

: F-A

EmS-szám (kiömlés)

: S-B

Rakodási kategória (IMDG)

: A

Rakodás és elszigetelés (IMDG)

: 'Separated from' acids. 'Away from' ammonium salts.

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)

: Reacts violently with acids. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns
to skin, eyes and mucous membranes.

- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E2

Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y840

Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 0.5L

Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 851

Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 1L

Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 855

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 30L

Különleges rendelkezés (IATA)

: A3
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ERG-kód (IATA)

: 8L

- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: C5

Különleges előírások (ADN)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADN)

: 1L

Engedményes mennyiség (ADN)

: E2

Szállítás engedélyezett (ADN)

: T

Szükséges felszerelés (ADN)

: PP, EP

Kék kúpok/fények száma (ADN)

: 0

- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)

: C5

Különleges előírások (RID)

: 274

Korlátozott mennyiség (RID)

: 1L

Engedményes mennyiség (RID)

: E2

Csomagolási utasítások (RID)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (RID)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)

: TP2, TP27

Tartálykód RID tartályoknál (RID)

: L4BN

Szállítási kategória (RID)

: 2

Expressz csomagok (RID)

: CE6

Veszélyt jelölő szám (RID)

: 80

14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Chronic 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
STOT RE 2
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315
Bőrirritáló hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
14-3-2016
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H373
H412

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: M-Clean 23
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
-Matricaeltávolító
-Matricaeltávolító
· -Személy-és
Anyag/készítmény
használata Ipari tisztítószer
tehergépjárművek
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Forgalmazó
K-APEX international B.V.
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Graafsingel 18-22
Szabadság út 50/A
6921 RT Duiven
H-2040 Budaörs
Nederland
Tel.:+36 (70) 606 9501
Tel: +31(0)26-3186785
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu
email: info@k-apex.com
· Információt nyújtó terület: info@k-apex.com
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészség toxikológia információ kiszolgálás (Budapest): +36 1 215 3733 / +36 8020 1199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás
Xn; Ártalmas
R65:

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66: Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében
kötelező.
Ha a szer hosszabb ideig vagy ismételten érintkezésbe kerül a bőrrel, az oldószer zsírtalanító hatása miatt dermatitis (bőrgyulladás)
léphet fel.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott
adatok.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint
osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS08
· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
· Figyelmeztető mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331
TILOS hánytatni.
(folytatás a 2. oldalon)
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P405
P501

Elzárva tárolandó.
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként
elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-48-9
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
EINECS: 265-150-3

Xn R65
R66
Asp. Tox. 1, H304

50-<99,999%

· További információk:
Minden százalékos megadott százalékok tömeg, hacsak másképp.
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Kétség esetén vagy ha a tünetek nem múlnak el, orvost kell hívni.
Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
A lélegeztetést lélegeztető zacskóval vagy lélegeztető készülékkel végezzünk.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után:
Távolítsa el a szennyezett ruhát és cipőt.
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi
tanácsot.
Öblítse le vízzel, legalább 15 percig.
Vegye ki a kontaktlencsét.
· Lenyelés után:
NEM SZABAD HÁNYÁST!
Szájat tiszta vízzel.
Azonnal kérjünk orvosi tanácsot.
Vigyázat, ha hányás: Aspirációs veszély alkalmazható.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Szaktanácsért orvosok forduljanak a anti mérgezési központ.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár
(folytatás a 3. oldalon)
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· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Szabványos védőöltözet szkükséges a tũzoltók számára.
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra.
Ne lélegezzük be a füstöt.
Használjunk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Zárja le szivárgást, ha veszély nélkül.
Ha lehetséges, vegye körül gáttal, a kiömlött anyagot inert anyaggal.
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Kerüljük az aerosol képződést.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Csak elszívás mellett dolgozzunk.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hőmérséklet azonos vagy magasabb, mint a lobbanáspont a levegő és a termék tűzveszélyes és robbanásveszélyes keveréket.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
Hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk olyan anyagokkal együtt, amelyekkel az érintkezés elkerülendő (lásd 10. fejezet).
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel
rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
(folytatás a 4. oldalon)
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Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Munka közben ne együnk és igyunk.
Biztosítsunk jó szellőzést / elszívást a munkahelyen.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
· Légzésvédelem:
Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó
expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
szűrőt
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen.
· Kesztyűanyag
Alkalmas anyagok védőkesztyű (EN 374).
Nitrilkaucsuk
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A következőkben felsorolt vegyszerek keverékéhez a behatolási idő legalább 480 perc (permeáció EN 374, III. rész, "6" szint)
legyen.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Jól záró védőszemüveg (EN 166).
Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk (EN340).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyadék
Forma:
a termék megjelölés szerint.
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
Nincs meghatározva

· Lobbanáspont:

> 62 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható
· Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
(folytatás az 5. oldalon)
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· Robbanási határok:
Megjegyzés:
Alsó:
Felső:

Adatok alapján a hozzávalókat.
0,6 Vol %
7,0 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,78 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

0,00 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények
közvetlen napfény
Magas hőmérsékletű (bomlás).
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: Oxidáló szerektől elkülönítve tároljuk.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· A rendelkezésre álló adatok Rendelkezésre álló adatok alapján akut toxikus hatás nem várható.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
Szájon át LD50 >5000 mg/kg (patkány)
Börön át LD50 >3000 mg/kg (nyúl)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· A szemben: Szemirritációt okozhat.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)
· További toxikológiai információk:
Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. A termék az
alábbi veszélyekkel jár:
· CMR hatások (rákkeltő hatásúnak, mutagén és teratogén hatás)
A termék nem tekinthető rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító.
(folytatás a 6. oldalon)
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-48-9 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz
EC50 (48h) > 1000 mg/l (DM)
LC50 (96h) > 100 mg/l (fs)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás Kis mértékben oldódik vízben.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a
csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· osztály

Érvénytelen

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex
Nem értelmezhető
szerinti ömlesztett szállítás
· UN "Model Regulation":

(folytatás a 7. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak
meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
· Rövidítések és mozaikszavak:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
NOEC: No Observed Effect Concentration
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
HU

M-Clean 24
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
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:
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean 24

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória
Funkció/felhasználási kategória
1.2.2.

: Előmosó
Ipari felhasználás
: Személy-és
Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
tehergépjárművek
részére

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

H290

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B

H314

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Tetrasodium ethylene diamine
tetraacetate, nátrium-hidroxid, marónátron, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium
salts

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, por, permet belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

Biztonsági gyerekzár

: Nem

GHS05

2016.08.16.
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Tapintással érzékelhető figyelmeztetések

2.3.

: Nem

Egyéb veszélyek

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Natrium-p-cumenesulphonate

(CAS-szám) 15763-76-5
(EK-szám) 239-854-6
(REACH sz) 01-2119489411-37

< 10

Eye Irrit. 2, H319

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

(CAS-szám) 68411-30-3
(EK-szám) 270-115-0
(REACH sz) 01-2119489428-22

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

(CAS-szám) 68585-34-2
(EK-szám) 500-223-8

<5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

<5

Skin Corr. 1A, H314

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol

(CAS-szám) 67-63-0
(EK-szám) 200-661-7
(Index-szám) 603-117-00-0

<5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag

2016.08.16.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.
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5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
170 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
12 mg/m³
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
12 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - helyi hatások, belégzés
3 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
0,85 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
3 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
85 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
0,268 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,0268 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
8,1 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)
8,1 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
35 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
3,43 mg/l
2016.08.16.
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Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
2,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
1,7
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
2,8 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,28 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
0,95 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
57 mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

1 mg/m³
1 mg/m³

7,6 mg/testtömeg-kilogramm/nap
53,6 mg/m³
13,2 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,23 mg/l
2,3 mg/l
100 mg/l

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (67-63-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
500 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
888 mg/testtömeg-kilogramm/nap
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
26 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
89 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
319 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
28 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
2251 mg/l
8.2.

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

Egyéni védőfelszerelés

: Védruházat. Típustól függő légzési védelem.

Kézvédelem

: Védőkesztyű

faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Egyszerhasználatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

2016.08.16.

HU (magyar)

Áteresztés

Előírás
EN 374
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Egyszerhasználatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Polivinil-klorid (PVC)

6 (> 480 perc)

0,2 mm

EN 374

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

Környezeti expozíció-ellenőrzések

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: világos sárga.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 11,4

pH-érték, oldat

: 1%

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: > 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,095

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.

2016.08.16.
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10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Nincs osztályozva

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LD50 szájon át
1080 mg/testtömeg-kilogramm
LC50 bőrön keresztül
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át
1780 mg/testtömeg-kilogramm
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, nyúl

> 7000 mg/kg
> 2000 mg/kg

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (67-63-0)
LD50 szájon át, patkány
5840 mg/kg
LD50 bőrön át, nyúl
> 12800 mg/kg
LC50 belégzés patkány (mg/l)
72,6 mg/l/4ó
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 11,4
pH-érték: 11,4

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 halak 1
1,67 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
2,9 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
127,9 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (67-63-0)
LC50 halak 1
1400 mg/kg (Lepomis Macrochirus)
EC50 Daphnia 1
2285 mg/l
12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
Log Pow
2,02

2016.08.16.
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Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
12.4.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR
14.1.
1719

UN-szám

14.2.
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.
Fuvarokmány leírása
UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (TARTALMAZ ; nátrium-hidroxid, marónátron(1310-73-2) ; nátrium-hidroxid,
marónátron(1310-73-2)), 8, II, (E)
14.3.
8

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

14.4.
II

Csomagolási csoport

14.5.
Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes : Nem
További információk nem állnak rendelkezésre
14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C5

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2, TP27

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható
2016.08.16.
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:
1.1

Kibocsátási dátum

Hozzáadva

Termékcsoport

Hozzáadva

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Chronic 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Liq. 2
Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
STOT RE 2
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
STOT SE 3
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315
Bőrirritáló hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H412
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként

2016.08.16.
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A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2018.06.08. Felváltja ezt: 2016.07.26. Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean
M-Clean Topper
44
44 Topper

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória
Az anyag/készítmény felhasználása

: Ipari
felhasználás
Tornádó
vegyszer (kárpittisztító)
: Multifunctional,
ready-to-use stain
remover for hard (e.g. floors) and soft (e.g. upholstery)
Személy-és tehergépjárművek
részére
surfaces. Suitable as spray cleaning agent for stain removal from carpets, upholstery,
textile-covered chairs and couches.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Synerlogic B.V.

Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186700

1.4. Sürgősségi telefonszám
Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Sürgősségi telefonszám

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet
Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Nincs osztályozva
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Ismereteink szerint a termék nem jelent különösebb veszélyt, amennyiben az üzemi higiéniára vonatkozó alapvető követelményeket és a biztonsági
intézkedéseket betartják.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
EUH-mondatok
: EUH210 - Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

2-butoxietanol; etilén-glikol-monobutil-éter; butilcelloszolv

(CAS-szám) 111-76-2
(EK-szám) 203-905-0
(Index-szám) 603-014-00-0
(REACH sz) 01-2119475108-36

<5

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Sodium Tripolyphosphate

(CAS-szám) 7758-29-4
(EK-szám) 231-838-7
(REACH sz) 01-2119430450-54

<5

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 4, H413

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.
HU - hu
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Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek
: Szellőztesse ki a kiömlés területét.
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8.
szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden
művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Többször használatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

2018.06.08. (Verzió: 1.0)

HU - hu

Áteresztés

Előírás
EN 374

2/6

M-Clean
44 Topper
M-Clean Topper
44
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Többször használatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Permet, Por, Finom por

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Színtelen.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

:9

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,025

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nincs osztályozva

pH-érték: 9
pH-érték: 9
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.4. A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre
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14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv
15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

vPvB
Adatforrások

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Dermal)

Akut toxicitás (bőrre kerülve) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

Aquatic Chronic 4

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 4

Eye Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2

Skin Irrit. 2

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció

H302

Lenyelve ártalmas.

H312

Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H413

Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra.
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EUH210

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus
tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 14.04.2015

Verziószám 2

Felülvizsgálat 14.04.2015

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
Glass
M-Clean
6262
· Kereskedelmi megnevezés: M-Clean
M-CleanGlass
62
Glass
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
szer
· Anyag/készítmény használata Hidrofobizáló
Üvegtisztító
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Forgalmazó
K-APEX international B.V.
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Graafsingel 18-22
Szabadság út 50/A
6921 RT Duiven
H-2040 Budaörs
Nederland
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu
Tel: +31(0)26-3186785
email: info@k-apex.com
· Információt nyújtó terület: info@k-apex.com
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészség toxikológia információ kiszolgálás (Budapest): +36 1 215 3733 / +36 8020 1199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs
osztályozva.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás Nem ismert veszélyek.
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében nem
kötelező.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott
adatok.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés Érvénytelen
· Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Érvénytelen
· Figyelmeztető mondatok Érvénytelen
· Pótlólagos adatok:
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 67-63-0
Propán-2-ol
EINECS: 200-661-7
Xi R36;
F R11
Reg.nr.: 01-2119457558-25-XXXX R67
Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 64-17-5
Etanol
EINECS: 200-578-6
F R11
Reg.nr.: 01-2119457610-43-XXXX
Flam. Liq. 2, H225;
Eye Irrit. 2, H319

3-<10%

3-<10%

(folytatás a 2. oldalon)
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Glass
Kereskedelmi megnevezés: M-Clean
M-Clean 62
Glass62
· További információk:
Minden százalékos megadott százalékok tömeg, hacsak másképp.
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

(folytatás az 1. oldalról)

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről.
Panasz esetén gondoskodjunk orvosi kezelésről.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· Bőrrel való érintkezés után:
Általában a termék nem ingerli a bört.
Mossuk le vízzel és szappannal.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után:
Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Szaktanácsért orvosok forduljanak a anti mérgezési központ.
*

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek: CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyes gáz-levegő keveréket hozhat létre.
Tűzeset során felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
Nitrogénoxidok (NOx)
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Szabványos védőöltözet szkükséges a tũzoltók számára.
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. A védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Ne engedjük bele az altalajba/földbe.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.
(folytatás a 3. oldalon)
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
A tartályokat jól lezárt állapotban tartsuk.
Csak elszívás mellett dolgozzunk.
Tartsuk távol a tűzforrásoktól (beleértve a statikus kisülések).
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.
Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
Hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
Megfelelnek a nemzeti előírásoknak.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nincs szükség különleges intézkedésekre.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Fagytól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
*

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
67-63-0 Propán-2-ol
TLV CK-érték: 2000 mg/m3
AK-érték: 500 mg/m3
b, i
64-17-5 Etanol
TLV CK-érték: 7600 mg/m3
AK-érték: 1900 mg/m3
· DNEL(-ek)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
DNEL (Long Term; Systemic) 26 mg/kg BW/day (Általános népesség)
Börön át
DNEL (Long Term; Systemic) 888 mg/kg BW/day (dolgozók)
319 mg/kg BW/day (Általános népesség)
Belégzésnél DNEL (Long Term; Systemic) 500 mg/m3 (dolgozók)
89 mg/m3 (Általános népesség)
64-17-5 Etanol
Szájon át
DNEL (Long Term; Systemic) 87 mg/kg BW/day (Általános népesség)
Most sensitive endpoint: repeated dose toxicity
Börön át
DNEL (Long Term; Systemic) 343 mg/kg BW/day (dolgozók)
Most sensitive endpoint: repeated dose toxicity
206 mg/kg BW/day (Általános népesség)
Most sensitive endpoint: repeated dose toxicity
Belégzésnél DNEL (Long Term; Systemic) 950 mg/m3 (dolgozók)
Most sensitive endpoint: Carcinogenicity
114 mg/m3 (Általános népesség)
Most sensitive endpoint: carcinogenicity
(folytatás a 4. oldalon)
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DNEL (Short Term; Local)

1900 mg/m3 (dolgozók)
950 mg/m3 (Általános népesség)
Most sensitive endpoint: irritation (respiratory tract)

· PNEC (-ek)
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át PNEC 160 mg/kg food (-)
PNEC 140,9 mg/l (édesvízi)
140,9 mg/l (tengervíz)
552 mg/kg dwt (édesvízi üledék)
552 mg/kg dwt (üledékben tengervíz)
28 mg/kg dwt (talaj)
2251 mg/l (szennyvízkezelési üzem)
140,9 mg/l (víz (szakaszos emisszió))
64-17-5 Etanol
Szájon át PNEC 720 mg/kg food (közvetett mérgezés)
PNEC 0,96 mg/l (édesvízi)
0,79 mg/l (tengervíz)
3,6 mg/kg dwt (édesvízi üledék)
2,9 mg/kg dwt (üledékben tengervíz)
0,63 mg/kg dwt (talaj)
580 mg/l (szennyvízkezelési üzem)
2,75 mg/l (víz (szakaszos emisszió))
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem: Helyiség megfelelő szellőzése esetén nem szükséges
· Kézvédelem:
Mem szükséges.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen.
· Kesztyűanyag Alkalmas anyagok védőkesztyű (EN 374).
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A következőkben felsorolt vegyszerek keverékéhez a behatolási idő legalább 480 perc (permeáció EN 374, III. rész, "6" szint)
legyen.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Jól záró védőszemüveg (EN 166).
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk (EN ISO 13688).
(folytatás az 5. oldalon)
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyadék
Forma:
kék
Szín:
alkohol szagú
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

6-7

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
> 75 °C

· Lobbanáspont:

> 60 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható
· Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Megjegyzés:
Alsó:
Felső:

Adatok alapján a hozzávalókat.
2,0 Vol %
15 Vol %

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,98 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Teljes mértékben keverhető.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

9,80 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: Kerülni kell a közvetlen érintkezést: erős savakkal, lúgokkal és oxidálószerekkel.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Amikor égett:
Szénmonoxid és széndioxid
Nitrogénoxidok (NOx)
(folytatás a 6. oldalon)
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· A rendelkezésre álló adatok Rendelkezésre álló adatok alapján akut toxikus hatás nem várható.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
67-63-0 Propán-2-ol
Szájon át
LD50
> 5000 mg/kg (patkány)
Börön át
LD50
> 5000 mg/kg (rbt)
Belégzésnél LC50/4 h > 20 mg/l (patkány)
64-17-5 Etanol
Szájon át
LD50
> 5000 mg/kg (patkány) (OECD 401)
Börön át
LD50
> 5000 mg/kg (patkány) (Reinhold 1969, LCCCN 68-23906:p75)
Belégzésnél LC50/4 h 117-125 mg/l (patkány) (OECD 403)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön:
Nem fejt ki ingerlő hatást.
64-17-5 Etanol
Irritáló hatás borőn Draize test
20 mg (rbt)
modorate
Skin Corrosion (nyúl) (OECD 404)
not irritating
· A szemben:
Nem lép fel ingerlő hatás.
64-17-5 Etanol
Irritáló hatás szemben Draize test
500 mg (rbt)
Severe
Eye Corrosion (nyúl) (OECD 405)
EU Category 2A (irritating to eyes)
· Érzékenyítés:
64-17-5 Etanol
Irritáló hatás borőn Skin Sensibilisation

- (egér) (OECD 429)
not sensitising
Szenzibilizálás
Inhalation Sensibilisation - (A tengerimalacok) (Clin Exp Allergy, 24, 140-3)
Ethanol did not cause bronchorestriction.
· További toxikológiai információk:
A Termék nem jelölésköteles az Európai Közösség készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes
kiadásában közölt számítási eljárás alapján.
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem
fejt ki egészségkárosító hatást.
· CMR hatások (rákkeltő hatásúnak, mutagén és teratogén hatás)
A termék nem tekinthető rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
Ez a termék nem veszélyes a környezetre.
67-63-0 Propán-2-ol
EC50 (24h) > 1000 mg/l (Daphnia Magna)
EC50 (72h) > 1000 mg/l (algák)
LC50 (96h) 6940 mg/l (hal)
(folytatás a 7. oldalon)
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64-17-5 Etanol
LC50 (48h) 5012 mg/l (Ceriodaphnia dubia) (ASTM E729-80)
LL50 (96h) 14200 mg/l (Pimephales promelas) (US EPA method E03-05)
NOEC (7d) 280 - 1296 mg/l (algák) (EPA OTS 797.1160)
EC50 (7d): 4432 - 5967
NOEC (8d) 9,6 mg/l (Daphnia Magna) (Arch Environ Contam Toxicol 20(2):211-217)
LC50 (2d): 9248 mg/l
LC50 (9d): 454 mg/l
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a
csatornahálózatba.
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás:
A szennyezett csomagolásokat optimális módon ürítsük ki és ezután ezeket megfrelelő tisztítás után ismét fel lehet dolgozni.
A nem tisztítható csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
· osztály

Érvénytelen

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex
Nem értelmezhető
szerinti ömlesztett szállítás
(folytatás a 8. oldalon)
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· UN "Model Regulation":

-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Nincs további megjegyzések.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak
meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
R11 Tűzveszélyes.
R36 Szemizgató hatású.
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Rövidítések és mozaikszavak:
NOEC: No Observed Effect Concentration
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak

HU

116
M-Clean 116
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum:2016.02.17. Felülvizsgálat dátuma:

:

Verzió: 2.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája
Az anyag/készítmény neve
1.2.

: Keverékek
116
: M-Clean 16+

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.
Megfelelő azonosított felhasználások
Padlótisztító
Előmosó
Rovareltávolító
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
Zsíros, olajos
felületek
tisztítására
kiválóan
alkalmas
Rovarok
és egyéb
zsíros,
olajos
felületek
kiválóan alkalmas
Személy-és
tehergépjármű,
valamint
ipari tisztítására
célú
tisztításra
1.2.2.
Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó adatai:
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
1.4.

Sürgősségi telefonszám

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

H290
H314 H318

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést

2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)
:

GHS05

Figyelmeztetés (CLP)
Veszélyes alkotóelemek
Figyelmeztető mondatok (CLP)
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

Biztonsági gyerekzár
Tapintással érzékelhető figyelmeztetések
2016.02.17.

: Veszély
: Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, nátrium-hidroxid, marónátron, Aminen, C12-14
(even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden
: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően
: Nem
: Nem
HU (magyar)
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

2.3.
Egyéb veszélyek
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373
Skin Corr. 1A, H314

(CAS-szám) 26183-52-8

< 10

Sodium xylenesulphonate

(CAS-szám) 1300-72-7
(EK-szám) 215-090-9
(REACH sz) 01-2119513350-56

<5

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden

(CAS-szám) 85408-49-7
(REACH sz) 01-2119490061-47

<5

(CAS-szám) 10213-79-3
(EK-szám) 229-912-9
(REACH sz) 01-2119449811-37

<5

Sodium nitrite

(CAS-szám) 7632-00-0
(EK-szám) 231-555-9
(REACH sz) 01-2119471836-27

<5

Isopentyl acetate

(CAS-szám) 123-92-2
(EK-szám) 204-662-3
(Index-szám) 607-130-00-2
(REACH sz) 01-2119548408-32

<5

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Flam. Liq. 3, H226

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.
: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.
: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.
: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően
Elsősegélynyújtás lenyelést követően
4.2.

A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően
Tünetek/sérülések lenyelést követően

2016.02.17.

: Égések.
: Súlyos szemsérülések.
: Égések.

HU (magyar)
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4.3.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelő védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

6.1.2.
A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés
6.2.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések
Higiénés intézkedések
7.2.

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.
: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
: Fémek.

Nem összeférhető anyagok
7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Isopentyl acetate (123-92-2)
EU
EU

IOELV TWA (mg/m³)
IOELV STEL (mg/m³)

Sodium nitrite (7632-00-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
2016.02.17.

270 mg/m³
540 mg/m³

2 mg/m³ 2
mg/m³
0,0054 mg/l
0,00616 mg/l
0,0195 mg/kg száraz tömeg
0,223 mg/kg száraz tömeg
HU (magyar)
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Sodium nitrite (7632-00-0)
PNEC talaj

0,000733 mg/kg száraz tömeg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

2,8 mg/m³
1,7
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
2,8 mg/l
0,28 mg/l
0,95 mg/kg száraz tömeg
57 mg/l

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés

1 mg/m³
1 mg/m³

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

 mg/testtömeg-kilogramm/nap
7,6 mg/testtömeg-kilogramm/nap
53,6 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
13,2 mg/m³
3,8 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,23 mg/l
100 mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
8.2.

0,44 mg/testtömeg-kilogramm/nap
3,825 mg/m³
5,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap
0,0335 mg/l 0,0335
mg/l
5,24 mg/kg száraz tömeg
0,524 mg/kg száraz tömeg
1,02 mg/kg száraz tömeg
11,1
24 mg/l

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

2016.02.17.

11 mg/testtömeg-kilogramm/nap
15,5 mg/m³

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

HU (magyar)
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Kézvédelem

: Védőkesztyű

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni :

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Sárga. Szag
: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 12,4

pH-érték, oldat

: 3%

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 1,14 g/cm³

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.
Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

2016.02.17.

: Nincs osztályozva

HU (magyar)
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Sodium nitrite (7632-00-0)
LD50 szájon át, patkány

180 mg/kg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át

1780 mg/testtömeg-kilogramm

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
LD50 szájon át
bőrön keresztül

> 7000 mg/testtömeg-kilogramm LC50
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LD50 szájon át
1064 mg/kg
LD50 bőrön át, patkány
> 2000 mg/kg
Isopentyl acetate (123-92-2)
LD50 szájon át
LC50 bőrön keresztül

16600 mg/testtömeg-kilogramm > 5000
mg/testtömeg-kilogramm

(10213-79-3)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, patkány
LC50 belégzés patkány (mg/l)

1152 - 1349 mg/kg
> 5000 mg/kg > 2,06
mg/l/4ó

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva : Nincs

Rákkeltő hatás

osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 12,4
pH-érték: 12,4
osztályozva : Nincs

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános
Sodium nitrite (7632-00-0)
LC50 halak 1
LC50 más vízi szervezetek 1
EC50 Daphnia 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 72h alga 1

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.
0,54 - 26,3 mg/l (Salmo gairdneri)
4,93 mg/l 15,4 mg/l
421 mg/l (Protozoa)
> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 121 mg/l
625 mg/l EC50 waterflea (48 h) 2,77
mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
EC50 más vízi szervezetekre 1
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 1020 mg/l
IC50 algea (72 h) mg/l

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LC50 halak 1
2,67 - 3,46 mg/l
EC50 Daphnia 1
3,1 mg/l
EC50 72h alga 1
0,1428 mg/l
Isopentyl acetate (123-92-2)
LC50 halak 1
EC50 más vízi szervezetekre 1
2016.02.17.

> 22 mg/l
42 mg/l EC50 waterflea (48 h)
HU (magyar)
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Isopentyl acetate (123-92-2)
EC50 más vízi szerveztekre 2

> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

(10213-79-3)
LC50 halak 1
EC50 Daphnia 1

210 mg/l (Brachydanio Rerio)
1700 mg/l (Daphnia Magna)

12.2.
Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow

-13,17

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
Log Pow
< 2,7
Isopentyl acetate (123-92-2)
Log Pow
12.4.

2,25
A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.
Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: 1719 : 1719 :

UN-szám

1719 : 1719 :

(IMDG) UN-

1719

szám (IATA) UNszám (ADN) UNszám (RID)
14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Caustic alkali liquid, n.o.s.
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (), 8, II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)

: UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S., 8, II

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

:8

Veszélyességi címkék (ADR)

:8
:

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

2016.02.17.

:8

HU (magyar)
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Veszélyességi címkék (IMDG)

:8
:

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

:8

Veszélyességi címkék (IATA)

:8
:

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

:8 Bárcák

(ADN)

:8
:

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

:8

Veszélyességi címkék (RID)

:8
:

14.4.
Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: II : II : II : II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)
Csomagolási csoport (ADN)
Csomagolási csoport (RID)

: Nem
: Nem

14.5.

: További információk nem állnak rendelkezésre

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes
Tengeri szennyező anyag
Egyéb információk
14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)
Különleges előírások (ADR)

: C5
: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

2016.02.17.

HU (magyar)
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Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)
Tartánykód (ADR)

: TP2, TP27

Tartályos szállító jármű

: L4BN
: AT

Szállítási kategória (ADR)

:2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

:E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)
Korlátozott mennyiség (IMDG)

: 274
: 1L : E2

Engedményes mennyiség (IMDG)

: P001 : IBC02

Csomagolási utasítások (IMDG)

: T11

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

: TP2, TP27

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)
Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)
EmS-szám (tűz)

: F-A
: S-B

EmS-szám (kiömlés)

: 'Separated from' acids. 'Away from' ammonium salts.

Rakodási kategória (IMDG)

: Reacts violently with acids. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns
to skin, eyes and mucous membranes.

Rakodás és elszigetelés (IMDG)

:A

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)
: E2
- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)
Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)
Különleges rendelkezés (IATA)
ERG-kód (IATA)
- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: Y840
: 0.5L

: 851
: 1L
: 855
: 30L
: A3
: 8L

: C5
: 274 : 1L : E2
:T

Különleges előírások (ADN)

: PP, EP

Korlátozott mennyiség (ADN)

:0

Engedményes mennyiség (ADN)
Szállítás engedélyezett (ADN)
Szükséges felszerelés (ADN)
Kék kúpok/fények száma (ADN)
- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)
Különleges előírások (RID)
Korlátozott mennyiség (RID)
Engedményes mennyiség (RID)
Csomagolási utasítások (RID)
2016.02.17.

: C5
: 274
: 1L : E2
: P001, IBC02
HU (magyar)
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Egybecsomagolási előírások (RID)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)
Tartálykód RID tartályoknál (RID)

: MP15
: T11
: TP2, TP27

Szállítási kategória (RID)

: L4BN
:2

Expressz csomagok (RID)

: CE6

Veszélyt jelölő szám (RID)

: 80

14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.
Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.
Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Acute 1
Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1
Aquatic Chronic 2
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 2
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Liq. 3
Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3
Met. Corr. 1
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Ox. Sol. 2
Oxidáló szilárd anyagok Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Corr. 1B
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
STOT RE 2
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció Kategória 2
STOT SE 3
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
H226
Tűzveszélyes folyadék és gőz
H272
Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H301
Lenyelve mérgező
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315
Bőrirritáló hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
H335
Légúti irritációt okozhat
H373
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
2016.02.17.

HU (magyar)
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Kibocsátási dátum: 2018.06.08. Felváltja ezt: 2016.03.11. Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean
M-Clean Interior
280 Interior
280

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória

: Belső
Ipari felhasználás
tisztító

Az anyag/készítmény felhasználása

: Személy-és
Strongly concentrated
and perfumed,
water-based cleansing
agent with degreasing action
tehergépjárművek
belső szennyeződések
eltávolítására
for the cleaning of furniture, floors, etc. Suitable for the removal of grease, fats, oils and
soot.

Funkció/felhasználási kategória

: Tisztító/mosószerek és adalékanyagok

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
K-apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com

Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám
Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Sürgősségi telefonszám

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet
Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
H314
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)
:

GHS05
Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Sodium metasilicate pentahydrate; Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate; C9-11
Alcoholethoxylaat

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A por, füst, gáz, köd, permet, gőzök belélegzése tilos.
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges
hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak
megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

HU - hu
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3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

C9-11 Alcoholethoxylaat

(CAS-szám) 68439-46-3
(REACH sz) Polymer

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Sodium xylenesulphonate

(CAS-szám) 1300-72-7
(EK-szám) 215-090-9
(REACH sz) 01-2119513350-56

< 10

Eye Irrit. 2, H319

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Sodium metasilicate pentahydrate

(CAS-szám) 10213-79-3
(EK-szám) 229-912-9
(REACH sz) 01-2119449811-37

<5

Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

Sodium nitrite

(CAS-szám) 7632-00-0
(EK-szám) 231-555-9
(REACH sz) 01-2119471836-27

<5

Ox. Sol. 2, H272
Acute Tox. 3 (Oral), H301
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400

Isopentyl acetate
közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel
rendelkező anyag

(CAS-szám) 123-92-2
(EK-szám) 204-662-3
(Index-szám) 607-130-00-2
(REACH sz) 01-2119548408-32

<5

Flam. Liq. 3, H226

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően

: Égések.

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/hatások lenyelést követően

: Égések.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek
: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8.
szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe
jutást. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni
védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos
enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Elzárva tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Isopentyl acetate (123-92-2)
EU

IOELV TWA (mg/m³)

270 mg/m³

EU

IOELV STEL (mg/m³)

540 mg/m³

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés

2,8 mg/m³

DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés

1,7

Hosszútávú - szisztémás hatások,orális

28 mg/testtömeg-kilogramm/nap

PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

2,8 mg/l

PNEC víz (tengervíz)

0,28 mg/l

PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)

0,95 mg/kg száraz tömeg

PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

57 mg/l

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

1,49 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés

6,22 mg/m³

DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális

0,74 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

0,74 mg/testtömeg-kilogramm/nap

PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

7,5 mg/l

PNEC víz (tengervíz)

1 mg/l

PNEC víz (időszakos, édesvíz)

7,5 mg/l
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Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

1000 mg/l

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször használatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször használatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Permet, Por, Finom por

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Eszköz

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2, faj P3

Védelem szilárd részecskékkel
szemben, Védelem folyékony
részecskékkel szemben

EN 149

Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: Sárga.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 12 - 13

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Lobbanáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható
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Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,065

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: < 5 mPa.s

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).

10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

Sodium nitrite (7632-00-0)
LD50 szájon át, patkány

180 mg/kg

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át

1780 mg/testtömeg-kilogramm

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
LD50 szájon át

> 7000 mg/testtömeg-kilogramm

LC50 bőrön keresztül

> 2000 mg/testtömeg-kilogramm

Isopentyl acetate (123-92-2)
LD50 szájon át

16600 mg/testtömeg-kilogramm

LC50 bőrön keresztül

> 5000 mg/testtömeg-kilogramm

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LD50 szájon át, patkány

1152 - 1349 mg/kg

LD50 bőrön át, patkány

> 5000 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

> 2,06 mg/l/4ó

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LD50 szájon át, patkány

300 - 2000 mg/kg

LC50 bőrön keresztül

2000 - 5000 mg/kg
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Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 12 - 13
pH-érték: 12 - 13

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Sodium nitrite (7632-00-0)
LC50 halak 1

0,54 - 26,3 mg/l (Salmo gairdneri)

LC50 más vízi szervezetek 1

4,93 mg/l

EC50 Daphnia 1

15,4 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

421 mg/l (Protozoa)

EC50 72h alga 1

> 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1

> 121 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

625 mg/l EC50 waterflea (48 h)

EC50 más vízi szerveztekre 2

2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Sodium xylenesulphonate (1300-72-7)
EC50 más vízi szervezetekre 1

> 1020 mg/l

EC50 más vízi szerveztekre 2

IC50 algea (72 h) mg/l

Isopentyl acetate (123-92-2)
LC50 halak 1

> 22 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

42 mg/l EC50 waterflea (48 h)

EC50 más vízi szerveztekre 2

> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

Sodium metasilicate pentahydrate (10213-79-3)
LC50 halak 1

210 mg/l (Brachydanio Rerio)

EC50 Daphnia 1

1700 mg/l (Daphnia Magna)

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 halak 1

1 - 10 mg/l

EC50 Daphnia 1

1 - 10 mg/l (Daphnia magna)

EC50 72h alga 1

1 - 10 mg/l (Skeletonema costatum)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
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12.3. Bioakkumulációs képesség
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow

-13,17

Isopentyl acetate (123-92-2)
Log Pow

2,25

12.4. A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: 1760

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ FOLYADÉK, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1760 MARÓ FOLYADÉK, M.N.N. (Disodium trioxosilicate), 8, III, (E)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

:8

Veszélyességi címkék (ADR)

:8
:

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: III

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C9

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 5l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E1

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP19

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T7

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP1, TP28

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

:3

Szállítás - Különleges előírások a
küldeménydarabokra (ADR)

: V12

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80
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Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

:E

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv
15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

STP

Szennyvíztisztító telep

vPvB
Adatforrások

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 3 (Oral)

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3

Acute Tox. 4 (Inhalation)

Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

Aquatic Acute 1

Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1

Eye Dam. 1

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

Eye Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
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Flam. Liq. 3

Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3

Met. Corr. 1

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

Ox. Sol. 2

Oxidáló szilárd anyagok Kategória 2

Skin Corr. 1B

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1B

STOT RE 2

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció

H226

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H272

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H301

Lenyelve mérgező.

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

H335

Légúti irritációt okozhat.

H373

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus
tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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BIZTONSÁGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: M-Clean M380 Autósampon
Változat: 1

1. Szakasz

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 06.

Oldal: 1/(12)

Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termékazonosító
M-Clean M380 Autósampon

1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása
Azonosított felhasználás: autósampon foglalkozásszerű felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.

1.3

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó adatai:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu

1.4

Biztonsági adatlapért felelős:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu

Sürgősségi telefonszám
Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 07-1520 h): +36 70 6069501
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1

Az anyag vagy keverék osztályozása
Veszélyességi osztály:
Figyelmeztető mondat:
Skin Irrit. 2
H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

2.2

Címkézési elemek
Termékazonosító: Kereskedelmi név:
M-Clean M380 Autósampon
Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Figyelem
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Figyelmeztető mondat:
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2Hizotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P264
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280
Védőkesztyű, szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
P302 + P352
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313
Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges
Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet) lásd 14. szakasz.
Mosószertörvény [648/2004/EK] szerint:
nem szükséges, nincs lakossági forgalmazás.
2.3

Egyéb veszélyek:
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).
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Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Keverékek
Kémiai jelleg:

Felületaktív anyagok, illatanyag és veszélytelen segédanyagok vizes
keveréke.

Veszélyes összetevő(k):
Megnevezés

EU
szám

CAS
szám

Vesz. oszt és
kategória

Figyelmeztető mondat

Benzolszulfonsav-(C10C14)-nátriumsó

246-680-4

25155-30-0

Nátrium-C12-C14-alkilszulfát, etoxilált*
REACH reg. szám:
01-2119488639-16
5-klór-2-metil-4izotiazolin-3-on [EINECS
szám: 247-500-7] és 2metil-2H-izotiazol-3-on
(EINECS szám: 220-2396] (3:1) keveréke**

500-234-8

68891-38-3

Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Eye Irrit. 2
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 3

H302
H312
H319
H318
H315
H412

611-341-5

55965-84-9

Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H301
H311
H314
H317
H331
H400 (M=1)
H410 (M=1)

Koncentráció
tömeg %
<5,0

< 5,0

< 0,0015

*Egyedi koncentrációs határérték: Eye Irrit. 2: 5% ≤ C < 10%; Eye Dam. 1: C ≥ 10%
**Egyedi koncentrációs határérték:
Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6%;
Skin Corr. 1B, H314, C ≥ 0,6 %;

Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6%
Skin Sens. 1, H317, C ≥ 0,0015 %

A Vesz. osztály és kategória, a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
4. Szakasz
4.1

Elsősegély-nyújtási intézkedések

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános:
Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő
folyadékbevitel és a hánytatás tilos!
Belégzés:
Vigyük friss levegőre a sérültet. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Bőr:
Az elszennyeződött ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot bő vízzel
mossuk le. Tartós irritáció, allergiás bőrreakció esetén forduljunk orvoshoz.
Szem:
A szembe került anyagot bő vízzel azonnal öblítsük ki. Adott esetben a
kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést 10-15 percig.
Forduljunk orvoshoz.
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Lenyelés:

Öblítsük ki a szájüreget vízzel. Tilos hánytatni (habképződés miatt
fulladásveszély). Spontán hányás megindulása esetén a fejet hajtsuk a
derékvonal alá az aspiráció elkerülése érdekében. Forduljunk orvoshoz.
Az elsősegélynyújtó védelme: nincs különleges előírás.

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Irritáció szembe, bőrre jutva, lenyelve.
Túlérzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót válthat ki.

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés alkalmazandó.

5. Szakasz

Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”
5.1

Oltóanyag
Alkalmas oltóanyag:
Az égő környezetnek megfelelően: hab, szén-dioxid, poroltó, vízpermet.
Nem alkalmas oltóanyag:
Teljes vízsugár.

5.2

Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.
Magas hőmérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, nitrogén-oxidok, egyéb
veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek.

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális tűzoltó védőfelszerelés:
A hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően. Zárt térben izolációs
légzőkészülék.
További útmutató:
A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Elkülönítetten gyűjtendő és az
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Szakasz
6.1

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).
A kiömlött anyag csúszásveszélyt jelent.
Kerülni kell a szembejutást.
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6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések
Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.
Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Kiömlés szárazföldre: A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot, illetve kis
mennyiséget folyadékfelszívó anyaggal (homok, föld, őrölt mészkő, általános
folyadékmegkötő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell
kezelni (lásd: 13. szakasz).
A szennyezett területet nagymennyiségű vízzel kell lemosni.
Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4

Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz.
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakasz.

7. Szakasz

Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi anyagok használatával kapcsolatos általános előírásokat be kell tartani.
Kerülni kell a szembejutást.
Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újrahasználat előtt ki kell mosni.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A
szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell
mosakodni.
Munkavégzés közben enni, enni, dohányozni tilos.
Kezelési hőmérséklet: nincs megadva

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó
követelményeknek.
Napfénytől védett, hűvös, jól szellőző helyen, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.
Tárolási hőmérséklet: 5 – 30°C. Fagytól óvni kell.

7.3

Meghatározott végfelhasználás:
Autósampon.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:
Megfelelő szellőztetés.
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8.1

Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]
Nincs expozíciós határértékkel rendelkező komponens.

8.2

Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés:
(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)
Belégzés elleni védelem: Nem szükséges.
Kéz védelme:
Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű javasolt.
Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által
megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni,
valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi
körülményekre.
Szemvédelem:
Jól
illeszkedő
védőszemüveg
(MSZ
EN
166),
fröccsenésveszély esetén.
Bőrvédelem:
Munkaruha.
A környezeti expozíció korlátozása:
Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Szakasz
9.1

Fizikai és kémiai tulajdonságok

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés:
Halmazállapot:
folyékony
Szín:
zöld
Szag:
barack
Állapotváltozás:
Olvadáspont/olvadáspont tartomány:
nincs adat
Forráspont:
kb. 100oC
További jellemzők:
Lobbanáspont:
nem értelmezhető
Gyulladási hőmérséklet:
nem értelmezhető
Öngyulladási hőmérséklet:
nem öngyulladó
Gőznyomás (20°C-on):
nincs adat
Robbanásveszély:
nem robbanásveszélyes
Bomlási hőmérséklet:
nincs adat
Oxidálási tulajdonságok:
nincs adat
Sűrűség, 20°C-on:
1,00-1,05 g/cm3
Oldhatóság vízben:
vízzel elegyíthető
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nincs adat
nincs adat
6,0-8,0
nincs adat

Egyéb információk
Nincs adat

10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség:

Nincs ismert veszély.

10.2 Kémiai stabilitás:

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások
betartása mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

Nincs ismert veszélyes reakció

10.4 Kerülendő körülmények:

Közvetlen napfény, hőforrás, fagy.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Nincs ismert

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes
bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5.
szakasz.

11. Szakasz Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.
Komponensekre
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált
Orális:
LD50 (patkány)
Dermális:
LD50 (patkány)
Inhalációs:
nincs adat
Irritáció –maró hatás:
Bőrmarás/bőrirritáció:
Súlyos szemkárosodás/
szemirritáció:

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg

irritatív (komponensek alapján)
irritatív (komponensek alapján)
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Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján), de
túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat
ki.
Egyéb adatok, specifikus hatások:
Rákkeltő hatás:
nem ismert, ill. nem rákkeltő
Csírasejt mutagenitás:
nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukciós toxicitás:
nem ismert, ill. nem reprodukció károsító
Egyetlen
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Ismétlődő
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Aspirációs veszély:
nem besorolt
12. Szakasz Ökológiai információk
12.1 Toxicitás

A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensekre
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált
Halak:
LC50
Algák:
EC50/LC50
Daphnia
EC50
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
Biolebonthatóság:
12.3 Bioakkumulációs képesség:
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát,
etoxilált
12.4 Mobilitás
Mobilitás talajban:
Mobilitás vízben:
12.5
12.6

A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei
Egyéb káros hatások
Hatása a környezetre:

7,1 mg/l
27,7 mg/l
7,4 mg/l

A felületaktív anyagok biolebonthatósága megfelel a
648/2004/EK rendelet követelményeinek
A termékre nem áll rendelkezésre adat.
Bioakkumuláció nem várható.
Nem áll rendelkezésre adat.
Vízzel elegyíthető.
A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.

Nincs adat.
Talajvízbe, felszíni vízbe, csatornába juttatni tilos.
Vízveszélyességi besorolás (német): -
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13. Szakasz Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.
Hulladék azonosító kód: 20 01 29*
Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer.
Göngyöleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU
előírásait betartva kell kezelni.
Hulladék azonosító kód: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladék.
Ajánlott tisztítási módszer: víz, ha szükséges, tisztítószerrel együtt.
Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés. A kiürített edényzet háztartási hulladékkal együtt
lerakható vagy elégethető. A kimosott edényzet anyaga újrahasznosítható.
Szennyvíz:
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill.
közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.
14. Szakasz Szállításra vonatkozó információk
(ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet)
14.1.

UN-szám

nem besorolt

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási
megnevezés

nem besorolt

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem besorolt

14.4.

Csomagolási csoport

nem besorolt

14.5.

Környezeti veszélyek

nem besorolt

14.6.

A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

nem besorolt
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15. Szakasz Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások, jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: a
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. törvény
előírásainak megfelelően készült.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.
16. Szakasz Egyéb információk
A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos
szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak,
tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő
előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó
ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:
A termék alapanyagainak biztonsági adatlapja
A termékkel végzett vizsgálatok eredményei
Az 1272/2008/EK rendelet, a REACH 17. számú melléklete
Vonatkozó magyar és EU rendeletek
A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):
Skin Irrit. 2
H315
kalkulációs módszer
Eye Irrit. 2
H319
kalkulációs módszer
A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategória
teljes szövege:
H301
H302
H311
H312
H314
H315
H317
H318
H319
H331
H400
H410
H412

Lenyelve mérgező.
Lenyelve ártalmas.
Bőrrel érintkezve mérgező.
Bőrrel érintkezve ártalmas.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve mérgező.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
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Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1.
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
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Akut toxicitás 3. kategória
Akut toxicitás 4. kategória
Bőrmarás/bőrirritáció 1B kategória
Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória
Bőrszenzibilizáció 1. kategória
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória
A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. kategória

A biztonsági adatlapban alkalmazható/alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és
feloldása
ADN
ADR
ÁK-érték
ATE
BCF
BOI
Bw
C&L
CAS
CK-érték
CLP
CMR
CSA
CSR
DMEL
DNEL
ECHA
Ecx

ErC50
Edx
EK
EU szám

ELINCS
ES

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
Megengedett átlagos koncentráció-érték
(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
(Biocontrentration Factor) Biokoncentrációs tényező
Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok
mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
(Body Weight) Testtömeg
(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
Megengedett csúcskoncentráció-érték.
(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás
(1272/2008/EK rendelet)
(Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót
károsító
(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
(European Cheamicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.
Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt
válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely
meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
Európai Közösség
A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai
anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek
nevezik.
(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai
Jegyzéke
(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
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ESIS
IARC
IATA
IMDG
KOI
LCx
LDx
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL
MK-érték
NOEC
NOEL
NLP
NOAEL
OECD
PBT
PNEC
ppm
REACH
RID
SVHC
UVCB

VOC
vPvB
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(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai
Információs Rendszer
(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri
Fuvarozásáról
Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához
szükséges oxigénmennyiség.
(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó
legalacsonyabb koncentráció.
(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb
szint.
(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb
koncentráció.
(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
Maximális koncentráció-érték
(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet
(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
egymilliomod rész
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett
vagy biológiai eredetű anyagok
(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:
Szakasz
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
Cockpit
(EU)
· Kereskedelmi megnevezés: M-Clean
600
M-Clean
M-CleanCockpit
600 Cockpit
600
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
Ipari tisztítószer
· Anyag/készítmény használata Műszerfalápoló
· Ellenjavallt felhasználások fogyasztói felhasználás
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Forgalmazó
K-APEX international B.V.
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Graafsingel 18-22
Szabadság út 50/A
6921 RT Duiven
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
Nederland
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu
Tel: +31(0)26-3186785
email: info@k-apex.com
· Információt nyújtó terület: info@k-apex.com
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészség toxikológia információ kiszolgálás (Budapest): +36 1 215 3733 / +36 8020 1199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint nincs
osztályozva.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás Nem ismert veszélyek.
· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében nem
kötelező.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott
adatok.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés Érvénytelen
· Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
· Figyelmeztetés Érvénytelen
· Figyelmeztető mondatok Érvénytelen
· Pótlólagos adatok:
EUH208 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 63148-62-9 Dimethylpolysiloxan
Polymer
· További információk:
Minden százalékos megadott százalékok tömeg, hacsak másképp.
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

R10
Flam. Liq. 3, H226

3-<10%

(folytatás a 2. oldalon)
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4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk: Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi
tanácsot.
Öblítse le vízzel, legalább 15 percig.
· Lenyelés után:
Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet.
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Szaktanácsért orvosok forduljanak a anti mérgezési központ.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek:
A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.
CO2, poroltó vagy vízsugár. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Szabványos védőöltözet szkükséges a tũzoltók számára.
· További adatok A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Kerülje a szembe, bőrre vagy ruházatra.
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele az altalajba/földbe.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való bekerülés esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
A talajba történő behatoláskor értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Lavar os resíduos com água.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Különleges intézkedések nem szükségesek.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Csak eredeti hordóban tároljuk.
Hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
Tárolja fagymentes.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk olyan anyagokkal együtt, amelyekkel az érintkezés elkerülendő (lásd 10. fejezet).
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Nincs.
(folytatás a 3. oldalon)
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· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel
rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
· Légzésvédelem: Nem szükséges.
· Kézvédelem:
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen.
· Kesztyűanyag
Butilkaucsuk
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/vízemulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem
számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk (EN340).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyadék
Forma:
fehér
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték 20 °C-nál:

8

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
98 °C

· Lobbanáspont:

Nem alkalmazható

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható
· Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.

· Robbanási határok:
Alsó:

Nincs meghatározva.
(folytatás a 4. oldalon)
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Felső:

Nincs meghatározva.

· Gőznyomás:

Nincs meghatározva.

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,997 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai 20 °C-nál:

Nincs meghatározva.
10 s (ISO 4mm)

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

0,0 %
0,00 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· A rendelkezésre álló adatok Rendelkezésre álló adatok alapján akut toxikus hatás nem várható.
· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást.
· A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)
· További toxikológiai információk:
A Termék nem jelölésköteles az Európai Közösség készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes
kiadásában közölt számítási eljárás alapján.
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló információk szerint nem
fejt ki egészségkárosító hatást.
· CMR hatások (rákkeltő hatásúnak, mutagén és teratogén hatás)
A termék nem tekinthető rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: Ez a termék nem veszélyes a környezetre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a
csatornahálózatba.
(folytatás az 5. oldalon)
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· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt lehet deponálni.
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás:
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
A csomagolás tisztítás után ismét felhasználható, vagy anyaga feldolgozható.
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Érvénytelen
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
· osztály

Érvénytelen

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:

Nem

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex
Nem értelmezhető
szerinti ömlesztett szállítás
· UN "Model Regulation":

-

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak
meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
R10 Kis mértékben tűzveszélyes.
· Rövidítések és mozaikszavak:
NOEC: No Observed Effect Concentration
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent
(folytatás a 6. oldalon)
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító
M-Clean
Rubber
· Kereskedelmi megnevezés: M-Clean
M-Clean Ruber&Plastik
610
Ruber&&Plastic
Plastic
610 610
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Anyag/készítmény használata Ipari
Külsőtisztítószer
műanyag és gumiápoló
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
Forgalmazó
K-APEX international BV.
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Graafsingel 18-22
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
6921 RT Duiven
Tel.:+36 (70) 606 9501
Nederland
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu
Tel: +31(0)26-3186785
email: info@k-apex.com
· Információt nyújtó terület: info@k-apex.com
· 1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészség toxikológia információ kiszolgálás (Budapest): +36 1 215 3733 / +36 8020 1199

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
GHS02 láng
Flam. Liq. 2

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély
Asp. Tox. 1

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

GHS09 környezet
Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
GHS07
Acute Tox. 4
H332 Belélegezve ártalmas.
Skin Irrit. 2
H315 Bőrirritáló hatású.
STOT SE 3
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás
Xn; Ártalmas
R65:

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
Xi; Irritatív

R38:

Bőrizgató hatású.
F; Tűzveszélyes

R11:

Tűzveszélyes.
N; Környezeti veszély

R51/53:

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R67:

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
(folytatás a 2. oldalon)
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· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében
kötelező.
Bódító hatású.
· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott
adatok.
· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint
osztályozva és címkézve.
· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
· Figyelmeztető mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P210
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P241
Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó.
P261
Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A
bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304+P340
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P405
Elzárva tárolandó.
P501
Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell
hulladékként elhelyezni.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.
· Veszélyes alkotórészek:
(folytatás a 3. oldalon)
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CAS: 64742-49-0
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
EINECS: 265-151-9
Xn R65;
Xi R38;
F R11;
N R51/53
Reg.nr.: 01-2119475514-35-XXXX R67
Flam. Liq. 2, H225;
Asp. Tox. 1, H304;
Aquatic Chronic 2, H411;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
· További információk:
Minden százalékos megadott százalékok tömeg, hacsak másképp.
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

50-100%

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:
Kétség esetén vagy ha a tünetek nem múlnak el, orvost kell hívni.
Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek.
· Belélegzés után:
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
Mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, ha a légzés leáll.
· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.
· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
Fejfájás
Szédülés
Rosszullét
Álmosság.
Száraz bőrt.
Bőr irritáció.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Szaktanácsért orvosok forduljanak a anti mérgezési központ.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek: CO2, homok, poroltó. Ne használjunk vizet.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Robbanásveszélyes gáz-levegő keveréket hozhat létre.
A gőz nehezebb a levegőnél, terjed a földön és a távoli gyújtás lehetséges. Úszik, és lehet újra találkoztak a felszíni víz.
Abban az esetben, tökéletlen égés, a szén-monoxid keletkezhet.
· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés:
Szabványos védőöltözet szkükséges a tũzoltók számára.
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok
A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába:
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. A védőfelszerelés nélküli személyeket távolítsuk el.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.
(folytatás a 4. oldalon)
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Használjunk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. fejezet).
· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való bekerülés esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
A talajba történő behatoláskor értesítsük az illetékes hatóságokat.
· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.
· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös, száraz, jól szellőző helyen.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Ne tároljuk olyan anyagokkal együtt, amelyekkel az érintkezés elkerülendő (lásd 10. fejezet).
Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel
rendelkeznek.
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor.
Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó
expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
(folytatás az 5. oldalon)
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Rövid ideig alkalmazott szűrőkészülék.
A/P2 szűrő
· Kézvédelem:
Védőkesztyű.
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.
Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen.
· Kesztyűanyag
Alkalmas anyagok védőkesztyű (EN 374).
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,5 mm.
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
A következőkben felsorolt vegyszerek keverékéhez a behatolási idő legalább 480 perc (permeáció EN 374, III. rész, "6" szint)
legyen.
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.
· Szemvédelem:
Jól záró védőszemüveg (EN 166).
· Testvédelem: Védőruházatot használjunk (EN340).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:
Folyadék
Forma:
színtelen
Szín:
jellegzetes
· Szag:
Nincs meghatározva.
· Szagküszöbérték:
· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:

nem meghatározható
> 80 °C

· Lobbanáspont:

-18 °C

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Nem alkalmazható
· Gyulladási hőmérséklet:

> 300 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladás:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszély:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő
keverékének képződése lehetséges.

· Robbanási határok:
Megjegyzés:
Alsó:

Adatok alapján a hozzávalókat.
1 Vol %
(folytatás a 6. oldalon)
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Felső:

8 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

< 85 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:
· Relatív sűrűség
· Gőzsűrűség
· Párolgási sebesség

0,759 g/cm3
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:
Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz):

Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai:
kinematikai:

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek:
VOC (EC)
· 9.2 Egyéb információk

90,0 %
90,00 %
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Hevesen reagál oxidáló szerekkel és erős savakkal.
· 10.4 Kerülendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhető anyagok: Oxidáló szerektől elkülönítve tároljuk.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· A rendelkezésre álló adatok Belélegezve ártalmas.
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Szájon át
LD50
> 2000 mg/kg (patkány) (OECD 401)
Börön át
LD50
> 2000 mg/kg (patkány) (OECD 402)
Belégzésnél LC50/4 h > 5 mg/l (patkány) (OECD 403)
· Primer ingerhatás:
· A bőrön:
Ingerli a bört és a nyálkahártyákat.
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Irritáló hatás borőn Skin Corrosion + (nyúl) (OECD 404)
irritant
· A szemben:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Irritáló hatás szemben Eye Corrosion - (nyúl) (OECD 405)
not irritating
· Érzékenyítés:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Irritáló hatás borőn Skin Sensibilisation (A tengerimalacok) (OECD 406)
not sensitising
(folytatás a 7. oldalon)
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· CMR hatások (rákkeltő hatásúnak, mutagén és teratogén hatás)
A termék nem tekinthető rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító.

(folytatás a 6. oldalról)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
EC50 1-10 mg/l (vízi gerinctelen)
1-10 mg/l (algák)
LC50 10-100 mg/l (hal)
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:
2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is.
vízi élőlényekre mérgező
· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a PBT kategóriába
tartozónak.
· vPvB:
Az anyag nem felel meg az 1907/2006 rendelet XIII. mellékletében szereplő kritériumoknak és nem tekinthető a vPvB kategóriába
tartozónak.
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA

UN1993

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
1993 GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Benzin
· ADR
(nyersolaj), hidrogénezett könnyű), KÖRNYEZETRE VESZÉLYES,
Különleges előírások 640D
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (naphta (petroleum), hydrotreated,
· IMDG
light, Naphtha 80/110), MARINE POLLUTANT
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (naphta (petroleum), hydrotreated,
· IATA
light)
(folytatás a 8. oldalon)
HU

39.0

oldalszám: 8/9

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint
A nyomtatás kelte 08.07.2014

Verziószám 1

Felülvizsgálat 08.07.2014

Rubber
&&Plastic
Kereskedelmi megnevezés: M-Clean
M-Clean
M-Clean Ruber&Plastik
610
Ruber
Plastic
610
(folytatás a 7. oldalról)

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály
· Bárcák
· IMDG

3 Gyúlékony folyékony anyagok
3

· Class
· Label
· IATA

3 Flammable liquids.
3

· Class
· Label

3 Flammable liquids.
3

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA

II

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant:
· Különleges jelölésére (ADR):

A termék tartalmaz környezetre veszélyes anyagok: Benzin (nyersolaj),
hidrogénezett könnyű
Igen
Jelkép (hal és fa)
Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok
33
· Kemler-szám:
F-E,S-E
· EMS-szám:
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex
Nem értelmezhető
szerinti ömlesztett szállítás
· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ)
· Engedményes mennyiség (EQ)
· Szállítási kategória
· Alagútkorlátozási kód:
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)

· UN "Model Regulation":

1L
Kód: E2
Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30 ml
Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként: 500 ml
2
D/E
1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN1993, GYÚLÉKONY FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (Benzin
(nyersolaj), hidrogénezett könnyű), Különleges előírások 640D,
KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, 3, II
(folytatás a 9. oldalon)
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak
meg szerződéses jogviszonyt.
· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
R11
Tűzveszélyes.
R38
Bőrizgató hatású.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R65
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R67
A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Rövidítések és mozaikszavak:
NOEC: No Observed Effect Concentration
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
HU
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1.

Termékazonosító

A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

M-Clean B35
: M-Clean
22

1.2.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.1.

Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória

: Előmosó
Ipari felhasználás

Funkció/felhasználási kategória

: Személy
Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
és tehergépjármű
részére

1.2.2.

Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com

1.4.
Sürgősségi telefonszám
magyarországi
Egészségügyi
Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Kiegészítő információ
nem állToxikológiai
rendelkezésre
címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2 éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 20 1199

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1

H290

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A

H314

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Tetrasodium ethylene diamine
tetraacetate, nátrium-hidroxid, marónátron, Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium
salts

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P260 - A gőzök, gáz, köd, füst, permet, por belélegzése tilos
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz
P405 - Elzárva tárolandó
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

Biztonsági gyerekzár

: Nem

Tapintással érzékelhető figyelmeztetések

: Nem

GHS05
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2.3.

Egyéb veszélyek

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

: Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1.

Anyagok

Nem alkalmazható
3.2.

Keverékek

Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

5 - 10

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373

Natrium-p-cumenesulphonate

(CAS-szám) 15763-76-5
(EK-szám) 239-854-6
(REACH sz) 01-2119489411-37

<5

Eye Irrit. 2, H319

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

(CAS-szám) 68411-30-3
(EK-szám) 270-115-0
(REACH sz) 01-2119489428-22

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

nátrium-hidroxid, marónátron

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

<5

Skin Corr. 1A, H314

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

(CAS-szám) 68585-34-2
(EK-szám) 500-223-8

<5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-73-2
(EK-szám) 215-185-5
(Index-szám) 011-002-00-6

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319
(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
nátrium-hidroxid, marónátron

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános

: Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

: A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően

: Égések.

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

Tünetek/sérülések lenyelést követően

: Égések.

4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
5.3.

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben

14-3-2016

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.

A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés
6.2.

: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.

Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

: Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Nem összeférhető anyagok

: Fémek.

7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
2,8 mg/m³
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
1,7
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
2,8 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
0,28 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
0,95 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
57 mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
14-3-2016
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Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

0,23 mg/l
2,3 mg/l
100 mg/l

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (67-63-0)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
500 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
888 mg/testtömeg-kilogramm/nap
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
26 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
89 mg/m³
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
319 mg/testtömeg-kilogramm/nap
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (tengervíz)
140,9 mg/l
PNEC víz (időszakos, édesvíz)
140,9 mg/l
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC üledék (tengervíz)
552 mg/kg száraz tömeg
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
28 mg/kg száraz tömeg
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep
2251 mg/l
Propane-1,2-diol (57-55-6)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC üledék (tengervíz)
PNEC (Talaj )
PNEC talaj
PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)
8.2.

168 mg/m³
10 mg/m³
50 mg/m³
10 mg/m³
260 mg/l
26 mg/l
572 mg/kg száraz tömeg
57,2 mg/kg száraz tömeg
50 mg/kg száraz tömeg
1133 mg/kg

Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

Kézvédelem

: Védőkesztyű

faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Egyszerhasználatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Egyszerhasználatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Szemvédelem

: Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

: Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

Környezeti expozíció-ellenőrzések

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

14-3-2016
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: világos sárga.

Szag

: jellegzetes.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 11,6

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: 1,075

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.

Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1.

Reakciókészség

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.

Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.
10.3.

A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.

Kerülendő körülmények

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.

Nem összeférhető anyagok

Fémek.
10.6.

Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

: Nincs osztályozva

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LD50 szájon át
1780 mg/testtömeg-kilogramm
Natrium-p-cumenesulphonate (15763-76-5)
LD50 szájon át, patkány
LD50 bőrön át, nyúl

> 7000 mg/kg
> 2000 mg/kg

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LD50 szájon át
300 - 2000 mg/testtömeg-kilogramm
LC50 bőrön keresztül
> 2000 mg/testtömeg-kilogramm
Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
pH-érték: 11,6

14-3-2016
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Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

pH-érték: 11,6

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.

Toxicitás

Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
EC50 Daphnia 1

40,4 mg/l

Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
LC50 halak 1
1,67 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
2,9 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
127,9 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
12.2.

Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
Benzenesulphonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts (68411-30-3)
Log Pow
2,02
12.4.

A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.5.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.

Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.

Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint
14.1.

UN-szám

UN-szám (ADR)

: 1719

UN-szám (IMDG)

: 1719

UN-szám (IATA)

: 1719

UN-szám (ADN)

: 1719

UN-szám (RID)

: 1719

14.2.

Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (IMDG)

: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.

14-3-2016
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Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Caustic alkali liquid, n.o.s.
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

: MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

: UN 1719 MARÓ, LÚGOS FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (), 8, II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)

: UN 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S., 8, II

14.3.

Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: 8

Veszélyességi címkék (ADR)

: 8
:

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

: 8

Veszélyességi címkék (IMDG)

: 8
:

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

: 8

Veszélyességi címkék (IATA)

: 8
:

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

: 8

Bárcák (ADN)

: 8
:

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

: 8

Veszélyességi címkék (RID)

: 8
:

14.4.

Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR)

: II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)

: II

Csomagolási csoport (ADN)

: II

14-3-2016
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Csomagolási csoport (RID)
14.5.

: II

Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes

: Nem

Tengeri szennyező anyag

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6.

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)

: C5

Különleges előírások (ADR)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (ADR)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: TP2, TP27

Tartánykód (ADR)

: L4BN

Tartályos szállító jármű

: AT

Szállítási kategória (ADR)

: 2

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám)

: 80

Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

: E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)

: 274

Korlátozott mennyiség (IMDG)

: 1L

Engedményes mennyiség (IMDG)

: E2

Csomagolási utasítások (IMDG)

: P001

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

: IBC02

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)

: T11

Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)

: TP2, TP27

EmS-szám (tűz)

: F-A

EmS-szám (kiömlés)

: S-B

Rakodási kategória (IMDG)

: A

Rakodás és elszigetelés (IMDG)

: 'Separated from' acids. 'Away from' ammonium salts.

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)

: Reacts violently with acids. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia gas. Causes burns
to skin, eyes and mucous membranes.

- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E2

Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y840

Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 0.5L

Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 851

Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 1L

Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 855

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 30L

Különleges rendelkezés (IATA)

: A3
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ERG-kód (IATA)

: 8L

- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: C5

Különleges előírások (ADN)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADN)

: 1L

Engedményes mennyiség (ADN)

: E2

Szállítás engedélyezett (ADN)

: T

Szükséges felszerelés (ADN)

: PP, EP

Kék kúpok/fények száma (ADN)

: 0

- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)

: C5

Különleges előírások (RID)

: 274

Korlátozott mennyiség (RID)

: 1L

Engedményes mennyiség (RID)

: E2

Csomagolási utasítások (RID)

: P001, IBC02

Egybecsomagolási előírások (RID)

: MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)

: T11

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)

: TP2, TP27

Tartálykód RID tartályoknál (RID)

: L4BN

Szállítási kategória (RID)

: 2

Expressz csomagok (RID)

: CE6

Veszélyt jelölő szám (RID)

: 80

14.7.

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1.

EU-előírások

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
15.1.2.

Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.

Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4
Aquatic Chronic 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Eye Dam. 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Eye Irrit. 2
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Skin Corr. 1A
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Skin Irrit. 2
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2
STOT RE 2
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
H290
Fémekre korrozív hatású lehet
H302
Lenyelve ártalmas
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
H315
Bőrirritáló hatású
H318
Súlyos szemkárosodást okoz
H319
Súlyos szemirritációt okoz
H332
Belélegezve ártalmas
14-3-2016
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H373
H412

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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BIZTONSÁGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: M-Clean B61 Műszerfalápoló
Változat: 1

1. Szakasz

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 01.

Oldal: 1/(12)

Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító
M-Clean B61 Műszerfalápoló
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Azonosított felhasználás: műszerfalápoló foglalkozásszerű felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó adatai:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu
1.4

Biztonsági adatlapért felelős:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu

Sürgősségi telefonszám
Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 07-1520 h): +36 70 6069501
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Veszélyességi osztály:
Figyelmeztető mondat:
Skin. Irrit. 2
H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
2.2 Címkézési elemek
Termékazonosító:

Kereskedelmi név:

M-Clean B61 Műszerfalápoló

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:

-

GHS piktogram:
Figyelmeztetés:

Figyelem

BIZTONSÁGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: M-Clean B61 Műszerfalápoló
Változat: 1

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 01.

Oldal: 2/(12)

Figyelmeztető mondat:
H315
Bőrirritáló hatású.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2Hizotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261
Kerülje a permet belélegzését (csak szórófejes kiszerelés esetén)
P264
A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P280
Védőkesztyű, szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305 + P351 + SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
P338
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként: További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.
Veszélyes áruk szállítása (ADR a 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint): lásd 14.
szakaszban.
Mosószer rendelet [648/2004/EK] szerint:
nem szükséges, nincs lakossági forgalmazás.
2.3

Egyéb veszélyek:
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nem nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagot (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).

3. Szakasz
3.2

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Keverékek
Kémiai jelleg:

Felületaktív anyagok, illatanyag és veszélytelen segédanyagok vizes
keveréke.

BIZTONSÁGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: M-Clean B61 Műszerfalápoló
Változat: 1

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 01.

Oldal: 3/(12)

Összetevő(k) / Veszélyes összetevő(k):
Megnevezés
Dialkilészter-trietanolammónium-metilszulfát
REACH reg. szám:
01-2119472309-33
Etil-alkohol*
5-klór-2-metil-4izotiazolin-3-on [EINECS
szám: 247-500-7] és 2metil-2H-izotiazol-3-on
(EINECS szám: 220-2396] (3:1) keveréke**

EU
szám

CAS
szám

Vesz. oszt és
kategória

Figyelmeztető
mondat

302-242-5

94095-35-9

Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2

H315
H319

200-578-6
611-341-5

64-17-5
55965-84-9

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H225
H301
H311
H314
H317
H331
H400 (M=1)
H410 (M=1)

Koncentráció
tömeg %
10-<20

max. 35
< 0,0015

*Expozíciós határértékkel rendelkezik.
**Egyedi koncentrációs határérték:
Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6%;
Skin Corr. 1B, H314, C ≥ 0,6 %;

Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6%
Skin Sens. 1, H317, C ≥ 0,0015 %

A Vesz. osztály(ok) és kategória(k), a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
4. Szakasz
4.1

Elsősegély-nyújtási intézkedések

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános:
Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő
folyadékbevitel és a hánytatás tilos!
Belégzés:
Vigyük friss levegőre a sérültet. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Bőr:
Az elszennyeződött ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot bő vízzel,
szappannal mossuk le. Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz.
Szem:
A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük ki 10-15 percig. Adott esetben
a kontaktlencsét távolítsuk el, majd folytassuk az öblítést 10-15 percig.
Forduljunk orvoshoz.
Lenyelés:
Öblítsük ki a szájüreget vízzel. Tilos hánytatni. Spontán hányás
megindulása esetén a fejet hajtsuk a derékvonal alá az aspiráció elkerülése
érdekében. Azonnal forduljunk orvoshoz.
Az elsősegélynyújtó védelme:

Nincs különleges előírás.

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Irritáció szembe, bőrre jutva, lenyelve. Túlérzékeny személyeknél allergiás bőrreakció.

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés alkalmazandó.

BIZTONSÁGI ADATLAP
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5. Szakasz

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 01.

Oldal: 4/(12)

Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”.
5.1

Oltóanyag
Alkalmas oltóanyag:
Az égő környezetnek megfelelően: hab, szén-dioxid, poroltó, vízpermet.
Nem alkalmas oltóanyag:
Teljes vízsugár.

5.2

Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.
Magas hőmérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, egyéb veszélyes
bomlástermékek keletkezhetnek.

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális tűzoltó védőfelszerelés:
A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben izolációs légzőkészülék.
További útmutató:
A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Elkülönítetten gyűjtendő és az előírásoknak
megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Szakasz

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).
Megfelelő szellőztetést kell biztosítani.
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések
Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni.
Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Kiömlés szárazföldre: A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot folyadékfelszívó
anyaggal (homok, föld, őrölt mészkő, általános folyadékmegkötő, stb.) kell felitatni. A
felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni (lásd: 13. szakaszt).
Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4

Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakaszt.
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7. Szakasz

Kezelés és tárolás

Kiadás dátuma: 2018. 08. 01.

Oldal: 5/(12)

7.1

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi anyagok használatával kapcsolatos általános előírásokat be kell tartani.
A termék kifröccsenése kerülendő.
Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést.
Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újrahasználat előtt ki kell mosni.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A szennyezett,
átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell mosakodni
Munkavégzés közben enni, enni, dohányozni tilos.
Kezelési hőmérséklet: nincs adat.

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó
követelményeknek.
Napfénytől védett, hűvös, jól szellőző helyen, az eredeti, zárt göngyölegben kell tárolni.
Tárolási hőmérséklet: 5 – 30°C. Fagytól óvni kell.

7.3

Meghatározott végfelhasználás:
Műszerfalápoló.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:
Megfelelő szellőztetés.
8.1

Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]
Etil-alkohol:
CAS: 64-17-5

8.2

ÁK-érték:
CK-érték:

1900 mg/m3
7600 mg/m3

IV

Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés:
(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)
Belégzés elleni védelem:
Normál körülmények között nem szükséges. Az expozíciós
határérték túllépése esetén megfelelő szűrőbetéttel ellátott
légzésvédőt kell használni.
Kéz védelme:
Védőkesztyű (MSZ EN 374). Anyaga gumi.
Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó által
megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell venni,
valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi
körülményekre.
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Szemvédelem:
Bőrvédelem:
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Jól
illeszkedő
védőszemüveg
fröccsenésveszély esetén.
Munkaruha.

(MSZ

Oldal: 6/(12)

EN

166),

A környezeti expozíció korlátozása:
Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.
9. Szakasz

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés:
Halmazállapot:
folyékony
Szín:
fehér
Szag:
illatosított
Állapotváltozás:
Olvadáspont/olvadáspont tartomány:
nincs adat
Forráspont (DIN 51356):
kb. 100°C
További jellemzők:
Lobbanáspont:
nem értelmezhető
Gyulladási hőmérséklet:
nem értelmezhető
Öngyulladási hőmérséklet:
nem öngyulladó
Gőznyomás (20°C-on):
nincs adat
Robbanásveszély:
nem robbanásveszélyes
Bomlási hőmérséklet:
nincs adat
Oxidálási tulajdonságok:
nincs adat
Sűrűség, 20°C-on:
kb. 1,00 - 1,04 g/ml
Oldhatóság vízben:
teljes mértékben elegyíthető
Oldhatóság egyéb oldószerekben:
nincs adat
Oktanol/víz megoszlási együttható Log Pow:
nincs adat
pH:
6,0-8,0
Dinamikai viszkozitás 20°C-on:
nincs adat
Szárazanyag-tartalom:
nincs adat

9.2

Egyéb információk
Nincs adat

10. Szakasz

Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség:

Nincs ismert veszély.

10.2 Kémiai stabilitás:

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása
mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

Nincs ismert veszélyes reakció
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10.4 Kerülendő körülmények:

Közvetlen hőforrás, fagy.

10.5 Nem összeférhető anyagok:

Nincs ismert

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes
bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. szakaszt.

11. Szakasz

Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.
Komponensekre
Dialkilészter-trietanol-ammónium-metilszulfát
Orális:
LD50 (patkány)
Irritáció –maró hatás:
Bőrmarás/bőrirritáció:
Súlyos szemkárosodás/
szemirritáció:

>2000 mg/kg

irritatív (komponensek alapján)
irritatív (komponensek alapján)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció nem szenzibilizáló (komponensek alapján), de
túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki.
Egyéb adatok, specifikus hatások:
Rákkeltő hatás:
nem ismert, ill. nem rákkeltő
Csírasejt mutagenitás:
nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukciós toxicitás:
nem ismert, ill. nem reprodukció károsító
Egyetlen
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Ismétlődő
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Aspirációs veszély:
nem besorolt
12. Szakasz
12.1 Toxicitás

Ökológiai információk
A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponensekre
Dialkilészter-trietanol-ammónium-metilszulfát
Hal
LC50

>1,0 mg/l

96 óra
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A felületaktív anyagok biolebonthatósága megfelel a
648/2004/EK rendelet követelményeinek

12.3 Bioakkumulációs képesség:

Nem áll rendelkezésre adat.

12.4 Mobilitás
Mobilitás talajban:
Mobilitás vízben:

Nincs adat.
Vízzel elegyedik.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.
12.6 Egyéb káros hatások
Hatása a környezetre:
Vízveszélyességi besorolás (német):
13. Szakasz

Nincs adat.
Talajvízbe, felszíni vízbe, csatornába juttatni tilos.
-

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.
Hulladék azonosító kód: 20 01 29*
Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer.
Ajánlott hulladékkezelési módszer: lerakás vagy égetés.
Göngyöleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait
betartva kell kezelni.
Hulladék azonosító kód: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási
hulladék.
Ajánlott tisztítási módszer: víz, ha szükséges, tisztítószerrel együtt.
Ajánlott hulladékkezelési módszer: a kiürített edényzet háztartási hulladékkal együtt lerakható
vagy elégethető. A kimosott edényzet anyaga újrahasznosítható.
Szennyvíz:
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill.
közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII.
25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.
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Szállításra vonatkozó információk

[ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet]
14.1. UN-szám

nem besorolt

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási
megnevezés

nem besorolt

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem besorolt

14.4. Csomagolási csoport

nem besorolt

14.5. Környezeti veszélyek
Tengerszennyező:

nem besorolt
-

14.6. A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

nem besorolt

15. Szakasz

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások, jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.:
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, valamint a 2000. évi XXV. törvény
előírásainak megfelelően készült.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.
16. Szakasz

Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos
szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak,
tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások
és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások
figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:
A termékkel végzett vizsgálatok eredményei
A termék alapanyagainak biztonsági adatlapja
Az 1272/2008/EK rendelet, a REACH XVII. számú melléklete
Vonatkozó magyar és EU rendeletek
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A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):
Skin. Irrit. 2
H315
kalkulációs módszer
Eye Irrit. 2
H319
kalkulációs módszer
A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategória teljes
szövege:
H225
H301
H311
H314
H315
H317
H319
H331
H400
H410

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Lenyelve mérgező.
Bőrrel érintkezve mérgező.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Súlyos szemirritációt okoz.
Belélegezve mérgező.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória
Akut toxicitás 3. kategória
Bőrmarás/bőrirritáció 1B kategória
Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória
Bőrszenzibilizáció 1. kategória
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória
A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória

A biztonsági adatlapban alkalmazható/alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és
feloldása
ADN
ADR
ÁK-érték
ATE
BCF
BOI
Bw
C&L
CAS
CK-érték
CLP
CMR

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
Megengedett átlagos koncentráció-érték
(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
(Biocontrentration Factor) Biokoncentrációs tényező
Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok
mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
(Body Weight) Testtömeg
(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
Megengedett csúcskoncentráció-érték.
(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás
(1272/2008/EK rendelet)
(Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót
károsító
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(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
(European Cheamicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.
Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt
válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely
meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
Európai Közösség
A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai
anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek
nevezik.
(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai
Jegyzéke
(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai
Információs Rendszer
(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri
Fuvarozásáról
Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához
szükséges oxigénmennyiség.
(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó
legalacsonyabb koncentráció.
(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb
szint.
(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb
koncentráció.
(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
Maximális koncentráció-érték
(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet
(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
egymilliomod rész
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
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(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett
vagy biológiai eredetű anyagok
(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:
Szakasz

Változtatás tárgya

Dátum

Változatszám
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Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termékazonosító
M-Clean H20 Üvegtisztító

1.2

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása
Azonosított felhasználás: ablakok és más üvegfelületek tisztítására, foglalkozásszerű
felhasználásra.
Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás.

1.3

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó adatai:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu

1.4

Biztonsági adatlapért felelős:
Maxolen Maxima Kft
2040 Budaörs, Szabadság u. 50/a
Tel.: +36 70 6069501
E-mail: maxolen@maxolen.hu
www.maxolen.hu

Sürgősségi telefonszám
Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 07-1520 h): +36 70 6069501
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

2. Szakasz

A veszély meghatározása

2.1

Az anyag vagy keverék osztályozása
Veszélyességi osztály:
Figyelmeztető mondat:
nem besorolt
-

2.2

Címkézési elemek
Termékazonosító: Kereskedelmi név:
Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
GHS piktogram:
Figyelmeztetés:
Figyelmeztető mondat:
-

M-Clean H20 Üvegtisztító
-
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Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2Hizotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás
reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárítás:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.
Veszélyes áruk szállítása (ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet) lásd 14. szakasz.
Mosószer rendelet [648/2004/EK] szerint:
nem szükséges, nincs lakossági forgalmazás.
2.3

Egyéb veszélyek:
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).

3. Szakasz
3.2

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Keverékek
Kémiai jelleg:

Izopropil-alkohol, felületaktív anyagok,
veszélytelen segédanyagok vizes keveréke.

konzerválószer

és
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Veszélyes összetevő(k):
Megnevezés

Izopropil-alkohol
REACH reg. szám:
01-2119457558-25
5-klór-2-metil-4izotiazolin-3-on [EINECS
szám: 247-500-7] és 2metil-2H-izotiazol-3-on
(EINECS szám: 220-2396] (3:1) keveréke*

EU
szám

CAS
szám

Vesz. oszt és
kategória

Figyelmeztető mondat

200-661-7

67-63-0

611-341-5

55965-84-9

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2.
STOT SE 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Acute Tox. 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

H225
H319
H336
H301
H311
H314
H317
H331
H400 (M=1)
H410 (M=1)

*Egyedi koncentrációs határérték:
Skin Irrit. 2; H315: 0,06% ≤ C < 0,6%;
Skin Corr. 1B, H314, C ≥ 0,6 %;

Koncentráció
tömeg %
5-<10

< 0,0015

Eye Irrit. 2; H319: 0,06% ≤ C < 0,6%;
Skin Sens. 1, H317, C ≥ 0,0015 %

A Vesz. osztály és kategória, a H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
4. Szakasz

Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános:
Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő
folyadékbevitel és a hánytatás tilos!
Belégzés:
Vigyük friss levegőre a sérültet, biztosítsunk nyugalmat számára. Légúti
irritáció, légzési nehézségek esetén hívjunk orvost.
Bőr:
Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni, a bőrre került anyagot bő vízzel
le kell mosni. Tartós irritáció, allergiás reakció esetén forduljunk orvoshoz.
Szem:
A szembe került anyagot öblítsük ki alaposan folyóvízzel néhány percig, a
szemhéjak széthúzása mellett. Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz.
Lenyelés:
Öblítsük ki a szájüreget vízzel. Hánytatni tilos (habképződés miatt
fulladásveszély). Forduljunk orvoshoz.
Az elsősegélynyújtó védelme: nincs különleges előírás.

4.2

A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások
Irritáció szembe jutva. Túlérzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót válthat ki.

4.3

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés alkalmazandó.
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Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [54/2014. (XII. 5.) BM rendelet]:
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
Megjegyzés: a termék gőze ellobban, de az égést nem táplálja.
5.1

Oltóanyag
Alkalmas oltóanyag:
Az égő környezetnek megfelelően: hab, szén-dioxid, poroltó, vízpermet.
Nem alkalmas oltóanyag:
Teljes vízsugár.

5.2

Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető.
Magas hőmérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb veszélyes bomlástermékek
keletkezhetnek.

5.3

Tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális tűzoltó védőfelszerelés:
A tűz kiterjedésétől függően, ill. a hatályos tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
Zárt térben izolációs légzőkészülék.
További útmutató:
A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Elkülönítetten gyűjtendő és az
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Szakasz

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Egyéni védőeszközök (lásd a 8. szakaszt).
Kerülni kell a szembejutást.

6.2

Környezetvédelmi óvintézkedések
Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell
akadályozni. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3

A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Kiömlés szárazföldre: A kiömlött terméket szivattyúzzuk fel. A maradékot, illetve kis
mennyiséget folyadékfelszívó anyaggal (homok, föld, őrölt mészkő, általános
folyadékmegkötő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell
kezelni (lásd: 13. szakasz).
A szennyezett területet nagymennyiségű vízzel kell lemosni.
Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.
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Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védőeszközök: lásd 8. szakasz.
Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. szakasz.

7. Szakasz

Kezelés és tárolás

7.1

A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi anyagok használatával kapcsolatos általános előírásokat be kell tartani.
Kerülni kell a szembejutást.
Az elszennyeződött ruházatot le kell vetni és újrahasználat előtt ki kell mosni.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget. A
szennyezett, átitatott ruházatot le kell vetni, meleg vízzel, szappannal meg kell
mosakodni.
Munkavégzés közben enni, enni, dohányozni tilos.
Kezelési hőmérséklet: nincs megadva.

7.2

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó
követelményeknek.
Napfénytől védett, hűvös, jól szellőző helyen, oxidálószerektől elkülönítve az eredeti,
zárt göngyölegben kell tárolni.
Tárolási hőmérséklet: 5 – 30°C. Fagytól óvni kell.

7.3

Meghatározott végfelhasználás:
Ablakok és más üvegfelületek tisztítása.

8. Szakasz

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:
Megfelelő szellőztetés.
8.1

Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]
Izopropil-alkohol
CAS: 67-63-0

8.2

ÁK-érték:
CK-érték:

500 mg/m3
2000 mg/m3

b, i,

II, 1

Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés:
(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)
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Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Ha a
koncentráció meghaladhatja az expozíciós határértéket, „A”
jelű szűrőbetéttel ellátott légzésvédőt kell viselni.
Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű javasolt.
Megjegyzés: a kesztyű anyagának kiválasztásánál a gyártó
által megadott minőségi paramétereket is figyelembe kell
venni, valamint tesztelni kell a kesztyűt az adott munkahelyi
körülményekre.
Jól
illeszkedő
védőszemüveg
(MSZ
EN
166),
fröccsenésveszély esetén.
Munkaruha.

A környezeti expozíció korlátozása:
Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.
9. Szakasz

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenés:
Halmazállapot:
folyadék
Szín:
kék
Szag:
jellegzetes alkohol
Állapotváltozás:
Olvadáspont/olvadáspont tartomány:
nincs adat
Forráspont:
kb. 100oC
További jellemzők:
Lobbanáspont:
nem értelmezhető (a termék gőze
ellobban, de az égést nem táplálja)
Gyulladási hőmérséklet:
nem értelmezhető
Öngyulladási hőmérséklet:
nem öngyulladó
Gőznyomás (20°C-on):
nincs adat
Robbanásveszély:
nem robbanásveszélyes
Bomlási hőmérséklet:
nincs adat
Oxidálási tulajdonságok:
nincs adat
Sűrűség, 20°C-on:
0,95 – 1,00 g/ml
Oldhatóság vízben:
vízzel elegyíthető
Oldhatóság egyéb oldószerekben:
nincs adat
Oktanol/víz megoszlási együttható Log Pow:
nincs adat
pH:
nincs adat
Dinamikai viszkozitás 20°C-on:
nincs adat

9.2

Egyéb információk
Nincs adat
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10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség:

Nincs ismert veszély.

10.2 Kémiai stabilitás:

A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások
betartása mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:

Nincs ismert veszélyes reakció

10.4

Kerülendő körülmények:

Közvetlen napsütés, hőforrás, fagy.

10.5

Nem összeférhető anyagok:

Oxidálószerek.

10.6

Veszélyes bomlástermékek:

Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes
bomlástermék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5.
szakasz.

11. Szakasz Toxikológiai adatok
11.1

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.
Komponensekre
Izopropil-alkohol
Orális:
Dermális:
Inhalációs

LD50 (patkány)
LD50 (nyúl)
LD50 (patkány)

Irritáció –maró hatás:
Bőrmarás/bőrirritáció:
Súlyos szemkárosodás/
szemirritáció:

5 045 mg/kg
12 800 mg/kg
46,5 mg/l

4 óra

nem irritatív (komponensek alapján)
nem irritatív (komponensek alapján)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján), de
túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat
ki.
Egyéb adatok, specifikus hatások:
Rákkeltő hatás:
nem ismert, ill. nem rákkeltő
Csírasejt mutagenitás:
nem ismert, ill. nem mutagén
Reprodukciós toxicitás:
nem ismert, ill. nem reprodukció károsító
Egyetlen
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Ismétlődő
expozíció
utáni
célszervi toxicitás (STOT):
nem besorolt
Aspirációs veszély:
nem besorolt
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12. Szakasz Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
Komponensekre
Izopropil-alkohol
Halak:
Daphnia magna:

A termékre nem áll rendelkezésre adat.

LC50
LC50

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
Biolebonthatóság:

> 1400 mg/l
13299 mg/l

96 óra
48 óra

A felületaktív anyagok biolebonthatósága megfelel a
648/2004/EK rendelet követelményeinek

12.3 Bioakkumulációs képesség:
Izopropil-alkohol:

A termékre nem áll rendelkezésre adat.
95 % (21 nap)

12.4 Mobilitás
Mobilitás talajban:
Mobilitás vízben:

Nem áll rendelkezésre adat.
Vízzel elegyíthető.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés
eredményei

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB anyagot.

12.6 Egyéb káros hatások
Hatása a környezetre:
Vízveszélyességi besorolás (német):

Talajvízbe, felszíni vízbe, csatornába juttatni tilos.
-

13. Szakasz

Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.
Hulladék azonosító kód: 20 01 30
Mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től.
Göngyöleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU
előírásait betartva kell kezelni.
Ajánlott tisztítási módszer: víz, ha szükséges, tisztítószerrel együtt.
Ajánlott hulladékkezelési módszer: égetés. A kiürített edényzet háztartási hulladékkal együtt
lerakható vagy elégethető. A kimosott edényzet anyaga újrahasznosítható.
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Szennyvíz:
A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill.
közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.
14. Szakasz

Szállításra vonatkozó információk

(ADR: 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet)
14.1. UN-szám

nem besorolt

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási
megnevezés

nem besorolt

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem besorolt

14.4. Csomagolási csoport

nem besorolt

14.5. Környezeti veszélyek

nem besorolt

14.6. A felhasználót érintő különleges
óvintézkedések

nem besorolt

15. Szakasz

Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások, jogszabályok
Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: a
2015/830/EU rendelettel), az 1272/2008/EK rendelet, illetve a 2000. évi XXV. törvény
előírásainak megfelelően készült.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.
16. Szakasz

Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos
szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak,
tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő
előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó
ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.
A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:
A termék alapanyagainak biztonsági adatlapja
A termékkel végzett vizsgálatok eredményei
Az 1272/2008/EK rendelet, a REACH 17. számú melléklete
Vonatkozó magyar és EU rendeletek
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A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer):
A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategória
teljes szövege:
H225
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301
Lenyelve mérgező.
H311
Bőrrel érintkezve mérgező.
H314
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319
Súlyos szemirritációt okoz.
H331
Belélegezve mérgező.
H336
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400
Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1

Tűzveszélyes folyadékok 2. kategória
Akut toxicitás 3. kategória
Bőrmarás/bőrirritáció 1B kategória
Bőrszenzibilizáció 1. kategória
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3. kategória
A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória
A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória

A biztonsági adatlapban alkalmazható/alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata és
feloldása
ADN
ADR
ÁK-érték
ATE
BCF
BOI
Bw
C&L
CAS
CK-érték
CLP
CMR

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
Megengedett átlagos koncentráció-érték
(Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték.
(Biocontrentration Factor) Biokoncentrációs tényező
Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévő szerves anyagok
mikroorganizmusokkal történő lebontásához szükséges.
(Body Weight) Testtömeg
(Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés
(Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat
Megengedett csúcskoncentráció-érték.
(Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás
(1272/2008/EK rendelet)
(Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót
károsító
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CSA
CSR
DMEL
DNEL
ECHA
Ecx

ErC50
Edx
EK
EU szám

ELINCS
ES
ESIS
IARC
IATA
IMDG
KOI
LCx
LDx
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL
MK-érték
NOEC
NOEL
NLP
NOAEL
OECD
PBT
PNEC
ppm
REACH
RID

Felülvizsgálat kelte: -
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(Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés
(Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés
(Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint
(Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint
(European Cheamicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség
(Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%.
Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott időintervallum alatt
válaszként x% mértékű változást idéz elő (pl. a növekedésben).
Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva.
(Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely
meghatározott időintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz előfordulását.
Európai Közösség
A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai
anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek
nevezik.
(European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai
Jegyzéke
(Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv
(European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó Európai
Információs Rendszer
(International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség
(International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
(International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri
Fuvarozásáról
Kémiai oxigénigény. A vízben levő szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához
szükséges oxigénmennyiség.
(Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x%
(Lethal Dose x%) Halálos dózis x%
(Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhető káros hatást okozó
legalacsonyabb koncentráció.
(Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb
szint.
(Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb
koncentráció.
(Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.
Maximális koncentráció-érték
(No observed effect concentration) Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció
(No observed effect level) Megfigyelhető hatást nem okozó szint
(No-Longer Polymer) Polimernek nem minősülő anyag
(No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.
(Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet
(Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció
egymilliomod rész
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása
Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

BIZTONSÁGI ADATLAP
(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: M-Clean H20 Üvegtisztító
Változat: 1
SVHC
UVCB

VOC
vPvB

Felülvizsgálat kelte: -

Kiadás dátuma: 2018. 08. 06.

Oldal: 12/(12)

(Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag
(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett
vagy biológiai eredetű anyagok
(Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek
(Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Felülvizsgálat:
Szakasz

Változtatás tárgya

Dátum

Változatszám

M-Clean Wash
140 Wash
& 140
Wax
M-Clean
& Wax
140
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2018.06.08. Felváltja ezt: 2016.03.11. Verzió: 4.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája

: Keverékek

Az anyag/készítmény neve

: M-Clean
& Wax
140
M-Clean Wash
140 Wash
& Wax

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória

: Ipari
felhasználás
Viaszos
sampon
: Tisztító/mosószerek
és adalékanyagok
Kézi-gépi felhasználásra

Funkció/felhasználási kategória
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Synerlogic B.V.

Forgalmazó
Maxolen Maxima Kft. Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu, www.maxolen.hu

Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186700

1.4. Sürgősségi telefonszám
Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Sürgősségi telefonszám

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet
Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet)
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
H318
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3

H412

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Súlyos szemkárosodást okoz. Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)
:

GHS05
Figyelmeztetés (CLP)

: Veszély

Veszélyes alkotóelemek

: C9-11 Alcoholethoxylaat; Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden

Figyelmeztető mondatok (CLP)

: H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

: P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 - Védőruha, szemvédő, arcvédő, Védőkesztyű használata kötelező.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz.
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges
hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak
megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható
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3.2. Keverékek
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

Butoxydiglycol

(CAS-szám) 112-34-5
(EK-szám) 203-961-6
(Index-szám) 603-096-00-8
(REACH sz) 01-2119475104-44

<5

Eye Irrit. 2, H319

C9-11 Alcoholethoxylaat

(CAS-szám) 68439-46-3
(REACH sz) Polymer

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, Noxiden

(CAS-szám) 85408-49-7
(REACH sz) 01-2119490061-47

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

(CAS-szám) 95009-13-5
(EK-szám) 305-741-6
(REACH sz) 01-2119983493-26

<5

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

(CAS-szám) 67-63-0
(EK-szám) 200-661-7
(Index-szám) 603-117-00-0
(REACH sz) 01-2119457558-25

<5

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Mossa meg a bőrt bő vízzel.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások szemmel való érintkezést
követően

: Súlyos szemsérülések.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek
: Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8.
szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.

Egyéb információk

: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő
egységben kell ártalmatlanítani.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

: Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe
jutást. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden
művelet után mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

11 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés

15,5 mg/m³

DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális

0,44 mg/testtömeg-kilogramm/nap

Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés

3,825 mg/m³

Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális

5,5 mg/testtömeg-kilogramm/nap

PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

0,0335 mg/l

PNEC víz (tengervíz)

0,0335 mg/l

PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)

5,24 mg/kg száraz tömeg

PNEC üledék (tengervíz)

0,524 mg/kg száraz tömeg

PNEC (Talaj )
PNEC talaj

1,02 mg/kg száraz tömeg

PNEC (Orális)
PNEC orális (másodlagos mérgezés)

11,1

PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

24 mg/l

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Feltétel

Anyag

Előírás

Jó ellenállás:

Szintetikus anyag

EN 13034

Kézvédelem:
Védőkesztyű
faj

Anyag

Permeáció

Vastagság (mm)

Áteresztés

Előírás

Többször használatos
kesztyű

Neoprén gumi
(HNBR)

6 (> 480 perc)

0,25 mm

EN 374

Többször használatos
kesztyű

Nitrilkaucsuk (NBR)

6 (> 480 perc)

> 0,31 mm

EN 374

Többször használatos
kesztyű

Polivinil-klorid (PVC)

6 (> 480 perc)

0,2 mm

EN 374

Szemvédelem:
Védőszemüveg
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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faj

Használat

Tulajdonságok

Előírás

Védőszemüveg

Permet, Finom por, Por

oldalsó védelemmel

EN 166

Bőr- és testvédelem:
Megfelelő védőruházatot kell viselni
Légutak védelme:
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
Eszköz

Szűrőtípus

Feltétel

Előírás

Többször használatos félálarc

faj P2

Védelem szilárd részecskékkel
szemben, Védelem folyékony
részecskékkel szemben

EN 149

Személyi védőfelszerelések jele(i):

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Szín

: piros.

Szag

: Friss.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: 6,5 - 7,5

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: > 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

:0

Relatív sűrűség

: 0,996

Oldékonyság

: teljesen keverhető.

Log Pow

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanási határértékek

: Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2. Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4. Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).

10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol (67-63-0)
LD50 szájon át, patkány

5840 mg/kg

LD50 bőrön át, nyúl

> 12800 mg/kg

LC50 belégzés patkány (mg/l)

72,6 mg/l/4ó

Butoxydiglycol (112-34-5)
LD50 szájon át

5660 mg/testtömeg-kilogramm

LC50 bőrön keresztül

2764 mg/testtömeg-kilogramm

LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra)

> 196 mg/m³

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LD50 szájon át

1064 mg/kg

LD50 bőrön át, patkány

> 2000 mg/kg

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LD50 szájon át, patkány

300 - 2000 mg/kg

LC50 bőrön keresztül

2000 - 5000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

pH-érték: 6,5 - 7,5
pH-érték: 6,5 - 7,5

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol (67-63-0)
LC50 halak 1

1400 mg/kg (Lepomis Macrochirus)

EC50 Daphnia 1

2285 mg/l

Butoxydiglycol (112-34-5)
LC50 halak 1

1300 mg/l

EC50 más vízi szervezetekre 1

> 1000 mg/l EC50 waterflea (48 h)

EC50 más vízi szerveztekre 2

> 100 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
LC50 halak 1

2,67 - 3,46 mg/l

EC50 Daphnia 1

3,1 mg/l

EC50 72h alga 1

0,1428 mg/l

C9-11 Alcoholethoxylaat (68439-46-3)
LC50 halak 1

1 - 10 mg/l

EC50 Daphnia 1

1 - 10 mg/l (Daphnia magna)

EC50 72h alga 1

1 - 10 mg/l (Skeletonema costatum)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség
Butoxydiglycol (112-34-5)
Log Pow

0,3 - 4,69

Aminen, C12-14 (even genummerd)-alkyldimethyl, N-oxiden (85408-49-7)
Log Pow

< 2,7

12.4. A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

14.1. UN-szám
UN-szám (ADR)

: Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)

: Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)

: Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes

: Nem

Egyéb információk

: További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Adatok nem állnak rendelkezésre

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
2012/18/EU (SEVESO III) Irányelv
2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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M-Clean
140 Wash
& Wax
M-Clean Wash
& Wax
140
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak:
ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

STP

Szennyvíztisztító telep

vPvB
Adatforrások

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Oral)

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

Aquatic Acute 1

Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1

Aquatic Chronic 2

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 2

Aquatic Chronic 3

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3

Eye Dam. 1

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

Eye Irrit. 2

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2

Flam. Liq. 2

Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2

Skin Irrit. 2

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2

STOT SE 3

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis

H225

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302

Lenyelve ártalmas.

H315

Bőrirritáló hatású.

H318

Súlyos szemkárosodást okoz.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H336

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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M-Clean
140 Wash
& Wax
M-Clean Wash
& Wax
140
Biztonsági adatlap

A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus
tulajdonságára vonatkozó garanciaként

2018.06.08. (Verzió: 1.0)
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M-Clean 20

Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum:2016.02.22. Felülvizsgálat dátuma:

1.

Verzió: 2.0

:

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.
Termékazonosító
A termék formája

:Keverékek

Az anyag/készítmény neve

:M-Clean 20

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.2.

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3.
A biztonsági adatlap szállítójának adatai
K-Apex International B.V.
Graafsingel 18-22
6921 RT Duiven - Nederland
T +31 (0) 26 - 3186785
info@k-apex.com - www.k-apex.com
Forgalmazó: Maxolen Maxima Kft.
Papp László
Szabadság út 50/A
H-2040 Budaörs
Tel.:+36 (70) 606 9501
info@maxolen.hu
www.maxolen.hu
Sürgősségi telefonszám

1.4.

Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet

Nagyvárad tér 2.
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató
Szolgálat

2.

Sürgősségi
telefonszám
+36 80 20 11 99

Megjegyzés

SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1 H290
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
H314
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1

H318

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést
2.2.

Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelző piktogramok (CLP)

:

Figyelmeztetés (CLP)

:Veszély

Veszélyes alkotóelemek
Figyelmeztető mondatok (CLP)

:Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, Fatty alcoholethoxylate, Potassium hydroxide
:H290 - Fémekre korrozív hatású lehet
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
:P234 - Az eredeti edényben tartandó
P260 - A gáz, gőzök, köd, füst, por, permet belélegzése tilos
P280 - Védőkesztyű, védőruha, arcvédő, szemvédő használata kötelező
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékok
gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően

GHS05

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)

2016.02.22.

HU (magyar)
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Biztonsági gyerekzár

:Nem

Tapintással érzékelhető figyelmeztetések

:Nem

M-Clean 20

Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

2.3.
Egyéb veszélyek
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt
nemkívánatos hatások

3.

:Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Súlyos
szemkárosodást okoz.

SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1.
Anyagok
Nem alkalmazható
Keverékek

3.2.
Név

Termékazonosító

%

Osztályozás a 1272/2008/EK
rendelet szerint

(CAS-szám) 7758-29-4
(EK-szám) 231-838-7
(REACH sz) 01-2119430450-54

<5

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 4, H413

Potassium hydroxide

(CAS-szám) 1310-58-3
(EK-szám) 215-181-3
(Index-szám) 019-002-00-8
(REACH sz) 01-2119487136-33

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314
Met. Corr. 1, H290

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate

(CAS-szám) 64-02-8
(EK-szám) 200-573-9
(Index-szám) 607-428-00-2
(REACH sz) 01-2119486762-27

<5

Fatty alcoholethoxylate

(CAS-szám) 68439-50-9

<5

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
STOT RE 2, H373
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

(CAS-szám) 68604-71-7
(EK-szám) 271-704-5
(REACH sz) 05-2114285325-46

<5

Egyedi koncentrációs határértékek:
Név
Potassium hydroxide

Eye Irrit. 2, H319

Termékazonosító

Egyedi koncentrációs határértékek

(CAS-szám) 1310-58-3
(EK-szám) 215-181-3
(Index-szám) 019-002-00-8
(REACH sz) 01-2119487136-33

(C >= 0,5) Eye Irrit. 2, H319
(C >= 0,5) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 2) Skin Corr. 1 B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4.

SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1.
Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás általános
:Hívjon azonnal orvost.
Elsősegélynyújtás belégzést követően

:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy
könnyen tudjon lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést
követően

:A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
távolítani/le kell vetni. Hívjon azonnal orvost.
:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Hívjon azonnal orvost.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően
Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Hívjon azonnal orvost.

4.2.
A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
:Égések.
Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést
követően
:Súlyos szemsérülések.
Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést
követően
Tünetek/sérülések lenyelést követően

:Égések.

4.3.
A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.
Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

:Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

5.2.
Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek
:Mérgező gőzök szabadulhatnak fel.
5.3.
Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben

2016.02.22.

:Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes
védőruházat.

HU (magyar)

2/9

M-Clean 20

Biztonsági
Biztonsági adatlap
adatlap
AA 1907/2006/EK
1907/2006/EK (REACH)
(REACH) rendeletnek
rendeletnek megfelelően
megfelelően

6.

SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek
6.1.2.
A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

:Szellőztesse ki a kiömlés területét. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
:Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt:
"Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

6.2.
Környezetvédelmi óvintézkedések
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3.
A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás
:A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel.
Egyéb információk

:A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben
kell ártalmatlanítani.

6.4.
Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban.

7.
7.1.

SZAKASZ: Kezelés és tárolás
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló
óvintézkedések

:Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Használjon egyéni védőfelszerelést.

Higiénés intézkedések

:A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni,
inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.
7.2.
A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek
:Marásálló/marásálló bélésű edényben tárolandó. Az eredeti edényben tartandó. Elzárva
tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
Nem összeférhető anyagok

:Fémek.

7.3.
Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.

SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.

Ellenőrzési paraméterek

(57-13-6)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - szisztémás hatások, dermális
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások, dermális
Hosszútávú - szisztémás hatások, belégzés
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)

580 mg/testtömeg-kilogramm/nap
292 mg/m3
580 mg/testtömeg-kilogramm/nap
292 mg/m3

PNEC víz (tengervíz)

0,047 mg/l

0,047 mg/l

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Heveny - helyi hatások, belégzés
DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Heveny - szisztémás hatások, belégzés
Hosszútávú - szisztémás hatások,orális
PNEC (Víz)
PNEC víz (édesvíz)
PNEC víz (tengervíz)
PNEC (Üledék)
PNEC üledék (édesvíz)
PNEC (STP)
PNEC szennyvíztisztító telep

2,8 mg/m3
1,7
28 mg/testtömeg-kilogramm/nap
2,8 mg/l
0,28 mg/l
0,95 mg/kg száraz tömeg
57 mg/l

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
DNEL/DMEL (Munkavállalók)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés

1 mg/m3

nátrium-hidroxid, marónátron (1310-73-2)
2016.02.22.

HU (magyar)
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DNEL/DMEL (Altalános népesség)
Hosszútávú - helyi hatások, belégzés
8.2.
Az expozíció ellenőrzése

1 mg/m3

Megfelelő műszaki ellenőrzés

:Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

Kézvédelem

:Védőkesztyű

Szemvédelem

:Védőszemüveg

Bőr- és testvédelem

:Megfelelő védőruházatot kell viselni

Légutak védelme

:Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni

Környezeti expozíció-ellenőrzések

:Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.

9.1.
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Halmazállapot
:Folyékony
S

z í n :

v i l

á g o s

s

á r g a .

Szag

:szagtalan.

Szagküszöbérték

:Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

:11,5

pH-érték, oldat

:1 %

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Olvadáspont

:Nem alkalmazható

Fagyáspont

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Forrásponttartomány

:100 °C

Lobbanáspont

:> 100 °C

Öngyulladási hőmérséklet
Bomlási hőmérséklet

:Adatok nem állnak rendelkezésre
:Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)
Gőznyomás

:Nem alkalmazható
:23 hPa

Relatív gőznyomás 20 °C-on

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

:1,1 g/cm3

Oldékonyság

:teljesen keverhető.

Log Pow

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, kinematikus

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Viszkozitás, dinamikus

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Robbanásveszélyes tulajdonságok

:Adatok nem állnak rendelkezésre

Oxidáló tulajdonságok
Robbanási határértékek

:Adatok nem állnak rendelkezésre
:Adatok nem állnak rendelkezésre

9.2.
Egyéb információk
VOC-tartalom

:8%

10.

SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.
Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.
10.2.
Kémiai stabilitás
Normál körülmények között stabil.
10.3.
A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4.
Kerülendő körülmények
Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt).
10.5.
Fémek.

Nem összeférhető anyagok

10.6.
Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1.
A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás
:Nincs osztályozva
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)

LD50 szájon át

1780 mg/testtömeg-kilogramm

(68604-71-7)
LD50 szájon át, patkány
Potassium hydroxide (1310-58-3)
LD50 szájon át

> 2000 mg/kg
333 mg/testtömeg-kilogramm

Bőrkorrózió/bőrirritáció

:Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
pH-érték: 11,5

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

:Súlyos szemkárosodást okoz.
pH-érték: 11,5

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

:Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás
Rákkeltő hatás

:Nincs osztályozva
:Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

:Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

:

Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Aspirációs veszély

:Nincs osztályozva

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.
Toxicitás
Ökológia - általános

: A nem közömbösített termék veszélyes lehet a vízi szervezetekre.
: Nincs osztályozva

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
LC50 halak 1
> 121 mg/l
EC50 más vízi szervezetekre 1
625 mg/l EC50 waterflea (48 h)
EC50 más vízi szerveztekre 2
2,77 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l
Potassium hydroxide (1310-58-3)
LC50 halak 1
80 mg/l
12.2.
Perzisztencia és lebonthatóság
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.3.

Bioakkumulációs képesség

Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8)
Log Pow
-13,17
Potassium hydroxide (1310-58-3)
Log Pow
12.4.
A talajban való mobilitás
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

-3,88

12.5.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6.
Egyéb káros hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1.
Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

:A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell
hulladékba dobni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

2016.02.22.
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Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

14.1.
UN-szám
UN-szám (ADR)

3266

UN-szám (IMDG)

3266

UN-szám (IATA)

3266

UN-szám (ADN)

3266

UN-szám (RID)

3266

14.2.
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Helyes szállítási megnevezés (ADR)
MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.
Helyes szállítási megnevezés (IMDG)
Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA)
Helyes szállítási megnevezés (ADN)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s.
MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.

Helyes szállítási megnevezés (RID)

MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.

Fuvarokmány leírása (ADR)

UN 3266 MARÓ, FOLYÉKONY, LÚGOS SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. (), 8, II, (E)

Fuvarokmány leírása (IMDG)
14.3.
Szállítási veszélyességi osztály(ok)
ADR

UN 3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., 8, II

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR)
Veszélyességi címkék (ADR)

8
8

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG)

8

Veszélyességi címkék (IMDG)

8

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA)

8

Veszélyességi címkék (IATA)

8

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN)

8

Bárcák (ADN)

8

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID)

8

Veszélyességi címkék (RID)

8

2016.02.22.
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:

14.4.
Csomagolási csoport
Csomagolási csoport (ADR)

: II

Csomagolási csoport (IMDG)

: II

Csomagolási csoport (IATA)

: II

Csomagolási csoport (ADN)
Csomagolási csoport (RID)

: II
: II

14.5.
Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes
Tengeri szennyező anyag
Egyéb információk
14.6.

:Nem
:Nem
:További információk nem állnak rendelkezésre

A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

- Szárazföldön történő szállítás
Klasszifikációs kód (ADR)
Különleges előírások (ADR)

: C5
: 274

Korlátozott mennyiség (ADR)

: 1l

Engedményes mennyiség (ADR)

: E2

Csomagolási utasítások (ADR)
Egybecsomagolási előírások (ADR)

:P001, IBC02
:MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (ADR)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (ADR)

: T11
: TP2, TP27

Tartánykód (ADR)
Tartályos szállító jármű

:L4BN
: AT

Szállítási kategória (ADR)
:2
Veszélyt jelölő számok (Kemler szám): 80
Narancssárga táblák

:

Alagútkorlátozási kód (ADR)

:E

- Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG)

: 274

Korlátozott mennyiség (IMDG)

:1 L

Engedményes mennyiség (IMDG)
Csomagolási utasítások (IMDG)

: E2
:P001

Csomagolási előírások GRV (IMDG)

:IBC02

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG)
Tartányokra vonatkozó különleges előírások
(IMDG)

: T11
: TP2, TP27

EmS-szám (tűz)
EmS-szám (kiömlés)
Rakodási kategória (IMDG)

: F-A
: S-B
:B

Rakodás és elszigetelés (IMDG)

:Clear of living quarters. 'Separated from' acids.

Tulajdonságok és észrevételek (IMDG)

:Reacts violently with acids. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

- Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E2

Korlátozott mennyiségek utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y840

2016.02.22.
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A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

Maximális nettó mennyiség korlátozott
mennyiségnél utasszállító és teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 0.5L

Csomagolási utasítás utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Maximális nettó mennyiség utasszállító és
teherszállító repülőgépen (IATA)
Csomagolási előírások csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 851

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító
repülőgépen (IATA)

: 30L

Különleges rendelkezés (IATA)

: A3

ERG-kód (IATA)

:8L

: 1L
: 855

- Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN)

: C5

Különleges előírások (ADN)

: 274

Korlátozott mennyiség (ADN)

:1 L

Engedményes mennyiség (ADN)
Szállítás engedélyezett (ADN)

: E2
:T

Szükséges felszerelés (ADN)

:PP, EP

Kék kúpok/fények száma (ADN)

:0

- Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID)

: C5

Különleges előírások (RID)
Korlátozott mennyiség (RID)

: 274
: 1L

Engedményes mennyiség (RID)

: E2

Csomagolási utasítások (RID)
Egybecsomagolási előírások (RID)

:P001, IBC02
:MP15

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Utasítások (RID)
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer Különleges előírások (RID)

: T11
: TP2,TP27

Tartálykód RID tartályoknál (RID)
Szállítási kategória (RID)

:L4BN
:2

Expressz csomagok (RID)
Veszélytjelölő szám (RID)

: CE6
: 80

14.7.
A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15.
15.1.

SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
VOC-tartalom

:8%

15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2.
Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16.

SZAKASZ: Egyéb információk

A H és az EUH mondatok teljes szövege:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)

2016.02.22.

Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4

HU (magyar)

8/9

M-Clean 20

Biztonsági adatlap
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Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4
Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2
Met. Corr. 1
Skin Corr. 1A
STOT RE 2
STOT SE 3
H290
H302
H314
H318
H319
H332
H335
H373
H412
H413

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 3
Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 4
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 1
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Kategória 1
Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 1A
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve ártalmas
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
Súlyos szemkárosodást okoz
Súlyos szemirritációt okoz
Belélegezve ártalmas
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra

SDS EU (REACH II. melléklet)
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására.
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként
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Felülvizsgálat dátuma: 07/04/2016
Nyomtatás dátuma: 6/06/2016

SDS
SAFETY DATA SHEET

Biztonsági Adatlap
POL 10 – Finixa one step polish paste 1L
1.

Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1.

Termékazonosító

Kereskedelmi név
Kódszám
1.2.

:
:

Finixa one step polish paste 1L
POL 10

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Az anyag/keverék felhasználása
Autóápolási cikkek
1.3.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Chemicar Europe
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Tel.: +(32) (0)3 234 87 80
Fax: +(32) (0)3 234 87 89
E-mail: info@chemicar.eu
1.4.

Rendkívüli helyzetben hívható telefon

+(32) (0)3 760 08 09
2.

A veszélyek azonosítása

2.1.

Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.
2.2.

Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
Különleges keverékek kivételes címkézése
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Az EU nr. 1907/2006 (REACH)

2.3.

Felülvizsgálat dátuma: 07/04/2016
Nyomtatás dátuma: 6/06/2016

Egyéb veszélyek

Nem állnak rendelkezésre információk.
3.
3.2.

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
Keverékek

Veszélyes anyag
CAS-szám

Alkotóelemek
EK-szám
Indexszám
REACH-szám
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, (<0,1 % Benzene)
920-901-0
01-2119456810-40
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
8042-47-5
white mineral oil ( petroleum )
232-455-8
01-2119487078-27
Asp. Tox. 1; H304
A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet.

Tömeg

10 - < 15 %

1-<5%

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1.

Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanács
Nem szükségesek különleges intézkedések. Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot
kell kérni.
Belélegzés esetén
Gondoskodni kell friss levegőről. A légutak irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. A szennyezett
ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
Szembe kerülés esetén
Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.
Lenyelés esetén
Rögtön a szájat kiöblíteni és sok vizet itatni. TILOS hánytatni. Forduljon orvoshoz.
4.2.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.
4.3.

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.
5. Tűzvédelmi intézkedések
5.1.

Oltóanyag

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Az EU nr. 1907/2006 (REACH)

Felülvizsgálat dátuma: 07/04/2016
Nyomtatás dátuma: 6/06/2016

A megfelelõ tûzoltó készülék
Hab. Száraz oltópor. Széndioxid (CO2). Permetező vízsugár. Az oltási intézkedéseket a környezethez kell
igazítani.
Az alkalmatlan oltóanyag
Teljes vízsugár
5.2.

Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Nem szükségesek különleges intézkedések.
5.3.

Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.
További információ
A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet -sugarat kell használni.
A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.
6.
6.1.

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.
A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. Használjon egyéni védőfelszerelést.
6.2.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
6.3.

A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a
Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.
6.4.

Hivatkozások más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7
Egyéni védelem: lásd szakasz 8
Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13
7. Kezelés és tárolás
7.1.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelési útmutatás
Különleges óvintézkedések nem szükségesek. A munkaanyagok kezelésére vonatkozó védőintézkedések
minimális standardját a TRGS 500 tartalmazza.
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
Különleges tűzvédelmi óvintézkedések nem szükségesek. Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol
nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható.
További információ
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A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Használat
közben tilos a dohányzás. Használat közben enni, inni nem szabad. A bőrrel, szemmel továbbá a
ruházattal való érintkezést kerülni kell. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
7.2.

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése
Hûvös, jól szellõztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható. Az edényzet légmentesen lezárva
tartandó.
Utalások az együttes tároláshoz
Tilos együtt tárolni a következőkkel: Oxidálószer. Erős savak. Erős lúg.
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
Ajánlott tárolási hõmérséklet: 15-25°C
7.3.

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Autóápolási cikkek
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.

Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM)
CAS-szám
1344-28-1

Megnevezés
DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra számítva);
ALUMÍNIUM-OXID; TIMFöLD

mg/m³
6 resp
-

rost/cm³

Kategória
AK-érték
CK-érték

DNEL-/DMEL-értékek
CAS-szám
Megnevezés
DNEL típus
Expozíciós út
1344-28-1
aluminium oxide
Fogyasztó DNEL, hosszútávú
orális
Munkavállaló DNEL, hosszútávú
belélegzéses
1344-28-1
aluminuim oxide
Munkavállaló DNEL, hosszútávú
belélegzéses
Fogyasztó DNEL, hosszútávú
orális
8042-47-5
white mineral oil ( petroleum )
Fogyasztó DNEL, hosszútávú
belélegzéses
Fogyasztó DNEL, hosszútávú
dermális

Hatású

Érték

szisztémás
helyi

3,29 mg/ttkg/nap
15,63 mg/m³

helyi
szisztémás

15,6 mg/m³
6,2 mg/ttkg/nap

szisztémás
szisztémás

160 mg/m³
220 mg/ttkg/nap

PNEC-értékek
CAS-szám
Megnevezés
Környezet-kompartiment
1344-28-1
aluminium oxide
Édesvíz
Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben
1344-28-1
aluminium oxide
Édesvíz
Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben

Érték
0,0749 mg/l
20 mg/l
0,0749 mg/l
20 mg/l

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

Az EU nr. 1907/2006 (REACH)

8.2.
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Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Egészségügyi intézkedések
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Szünetek elõtt és munkavégzés után, kezet mosni. Használat
közben tilos a dohányzás. Használat közben enni, inni nem szabad. A bõrrel, szemmel továbbá a
ruházattal való érintkezést kerülni kell. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gõzök/permet belélegzését.
Szem-/arcvédelem
Szemvédõ/arcvédõ használata kötelezõ.
Kézvédelem
Vegyi anyagokkal való tevékenység során csak CE megjelöléssel valamint négyszámjegyű ellenőrzési
számmal rendelkező vegyszer-védőkesztyűt szabad viselni. A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok
koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani. Speciális
felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával
tisztázni. Bevizsgált
védőkesztyűket kell viselni.
Ajánlott kesztyűmárkák: HyFlex® Foam (EN 420, EN 388 (3131)).
Bőrvédelem
Megfelelő védőruházatot kell viselni.
Légutak védelme
Nem megfelelõ szellõzés esetén légzésvédelem kötelezõ.
Környezeti expozíció ellenőrzések
Különleges környezetvédelmi óvintézkedések nem szükségesek. A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a
környezetbe.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Fizikai állapot:
Szín:
Szag:
Módszer
pH-érték (20 °C-on):
Állapotváltozások
Olvadáspont:
Kezdeti forráspont és
forrásponttartomány:

Paszta
Zöld
gyümölcsös

Gyulladáspont:
Tűzveszélyesség

>61 °C

szilárd:
gáznemű:

nem alkalmazható
nem alkalmazható

Robbanási határok - alsó:
Robbanási határok - felső:
Gyulladási hőmérséklet:
Öngyulladási hőmérséklet

0,6 térf.%
7 térf.%
>200 °C

7,8
nincs meghatározva
100 °C
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szilárd:
gáznemű:
Bomlási hőmérséklet:
Nem égést tápláló, oxidáló.
Oxidálási tulajdonságok
Gőznyomás:
(20 °C -on)
Sűrűség (20 °C-on):
Vízben való oldhatóság:
Oldhatóság egyéb oldószerekben
nincs meghatározva
Megoszlási hányados:
Dinamekus viszkozitás:
(20 °C-on)
15000-20000 mPa·s
Párolgási sebesség:
Oldószertartalom:
9.2. Egyéb információk
Szárazanyag tartalom:

Felülvizsgálat dátuma: 07/04/2016
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nem alkalmazható
nem alkalmazható
nincs meghatározva

0,4 hPa
1,15 g/cm³
teljes mértékben elegyíthető
nincs meghatározva

nincs meghatározva
20,50 %
nincs meghatározva

10. Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.
10.2. Kémiai stabilitás
A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4. Kerülendő körülmények
Az anyagot csak ott szabad alkalmazni, ahol nyílt láng, tűz és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartható.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős savak. Erős lúg. Erősen oxidáló anyagok.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.
11. Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás
Nem állnak rendelkezésre információk.
Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
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CAS-szám

8042-47-5
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Alkotóelemek
Expozíciós út
Dózis
Faj
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, (<0,1 % Benzene)
orális
LD50
5000 mg/kg
Patkány
LD50
5000 mg/kg
Patkány
dermális
belélegzéses (4
LC50
2500 mg/l
Patkány
h) gőz
white mineral oil ( petroleum )
orális
LD50
>5000 mg/kg
Patkány
dermális
LD50
>2000 mg/kg
Nyúl
LC50
>5,09 mg/l
Patkány
belélegzéses (4
h) aeroszol

Forrás
OECD 401
OECD 402
OECD 403

ECHA
ECHA
ECHA

Izgató és maró hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Szenzibilizáló hatások
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Aspirációs veszély
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .
Sajátos hatások állatkísérletek során
Nem állnak rendelkezésre információk.
Egyéb információ vizsgálatok
Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.
12.

Ökológiai információk

12.1. Toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
CAS-szám

Alkotóelemek
Expozíciós út
Dózis
[h] | [d] Faj
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, (<0,1 % Benzene)
Akut hal toxicitás
LD50
>1000 mg/l 96 h
Oncorhynchus
mykiss ECHA
(Szivárványos
pisztráng)
ErC50
>1000 mg/l 72 h
Pseudokirchneriella
Akut növekedés
subcapitata
gátlási teszt,
algán
Akut toxicitás
EC50
>1000 mg/l 48 h
Daphnia magna
crustacea
(nagy
vizibolha)
NOEC
1000 mg/l
3d
Növekedés
Pseudokirchneriella
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8042-47-5

gátlási teszt,
algán
white mineral oil ( petroleum )
Akut hal toxicitás
LC50 >1000 mg/l
Akut toxicitás
crustacea
Növekedés
gátlási teszt,
algán
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subcapitata

96 h

EC50

>100 mg/l

48 h

NOEC

>=100 mg/l

72 d

Leuciscus idus
(jászkeszeg)
Daphnia magna
(nagy vizibolha)
Pseudokirchneriella
subcapitata

ECHA
ECHA
ECHA

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.
CAS-szám

8042-47-5

Alkotóelemek
Módszer
Érték
d
Forrás
Értékeléséről
aliphatic hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, (<0,1 % Benzene)
OECD 301 F
31,3 %
28
ECHA
Az inherens lebomlás bizonyított.
white mineral oil (
petroleum )
OECD 301F
31 %
28
ECHA
Biológiailag nem könnyen lebontható (az OECD kritériumai értelmében)

12.3. Bioakkumulációs képesség
A termék ellenőrzése nem történt meg.
Megoszlási hányados n-oktanol/víz
CAS-szám
8042-47-5

Alkotóelemek
white mineral oil ( petroleum )

Log Pow
>4

12.4. A talajban való mobilitás
A termék ellenőrzése nem történt meg.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termék ellenőrzése nem történt meg.
12.6. Egyéb káros hatások
Nem állnak rendelkezésre információk.
További információ
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.
13. Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ne engedje a talajba/földbe kerülni. Ártalmatlanítás a
hatósági előírások szerint.
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Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.
14. Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.1. UN-szám:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
No dangerous good in sense of this transport regulation.
szállítási megnevezés:
14.3. Szállítási veszélyességi
No dangerous good in sense of this transport regulation.
osztály(ok):
14.4. Csomagolási csoport:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Belvízi szállítás (ADN)
14.1. UN-szám:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Csomagolási csoport:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Tengeri szállítás (IMDG)
14.1. UN-szám:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
No dangerous good in sense of this transport regulation.
szállítási megnevezés:
14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok):
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Csomagolási csoport:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
Légi szállítás (ICAO)
14.1. UN-szám:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
No dangerous good in sense of this transport regulation.
szállítási megnevezés:
14.3. Szállítási veszélyességi
No dangerous good in sense of this transport regulation.
osztály(ok):
14.4. Csomagolási csoport:
No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.5. Környezeti veszélyek
KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ:
nem
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nem szükségesek különleges intézkedések.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
nem alkalmazható
15. Szabályozással kapcsolatos információk
További információ
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
A vonatkozó fontosabb jogszabályok
2010/75/EU (illékony szerves
vegyületek):

13,501 % (155,258 g/l)

2004/42/EK (illékony szerves 14,005 % (161,06 g/l)
vegyületek):
További utalások
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Figyelembe veendõ: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC
Nemzeti elõírások
Vízszennyezési osztály (D):

2 - vízszennyezõ

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.
16. Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)
H304
EUH066
EUH210

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Ismétlõdõ expozíció a bõr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Kérésre biztonsági adatlap kapható.

További információk
A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő
ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon
feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más
termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra
kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott
anyagra.

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
België-Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89
info@chemicar.eu
www.chemicar.eu

