BIZTONSÁGI ADATLAP

l. A KÉSZITMÉNY NEVE: DALMA varázs vízkı és rozsdaoldó
Gyártó cég:

Satina Kozmetikai Kft
6800 Hódmezıvásárhely
Erzsébeti út 12.
Tel/fax (62) 241-139

2. ÖSSZETÉTEL:
Veszélyes összetevık
a, nemionos tenzid 5% alatt CAS szám 68412-54-4
b, foszforsav 15-20% CAS szám 7664-38-2
3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS:
Irritativ
S-13 Élelmiszerektıl távol tartandó
S-2 gyermekek kezébe nem kerülhet
R-22 Lenyelve ártalmas
R-36/38 Szemizgató hatású, bırizgató hatású.
4. ELSİSEGÉLYNYÚJTÁS:
Belélegzés után:Távolitsuk el a forrástól és azonnal kérjünk orvosi
segitséget.
Börrel való érintkezés után: azonnal bı vizzel mossuk le.
Szemmel való érintkezés után:a szemet folyó víz alatt néhány percen
keresztül öblitsük le,miközben a szemet nyitva tartjuk és kérjünk orvosi
segitséget.
Lenyelés után: itassunk 1-2 pohár vizet/vagy tejet/ és gondoskodjunk
friss levegırıl.Azonnal hivjunk orvost.

5. TŐZVESZÉLYESSÉG
A termék nem tőzveszélyes. Tüz esetén a környezetnek megfelelı
oltóanyagot kell alkalmazni.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN
Személyes intézkedések : Kerüljük a termék szembe vagy bırre
kerülését.
Környezetre vonatkozó elıirások : Élıvizbe,talajvizbe,közcsatornába
önteni TILOS!
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Intézkedés összeszedésre,tisztitásrs :A kis mennyiségben kiömlött
anyagot bı vizzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszivó
anyaggal/homok,föld/fel kell itatni és megfelelı cimkével ellátott
edényzetben kell tárolni ártalmatlanitásig.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés : Kerülje szemmel,bırrel való érintkezést. A munkatérben ne
együnk,igyunk,dohányozzunk.Munka után és szünetekben mossunk
kezet.Permetszerüen nem használható.
Tárolás : Csak eredeti csomagolásban /flakonban/ szabad
tárolni.Tárolási hımérséklet < 50 C. Hıtıl és napfénytıl távol kell tartani.

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELE
Munkahelyi levegıben megengedett határérték: A készitmény
megengedhetı határértékkel nem szabályozott.
Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyő
használata. Kerüljük a börrel való érintkezést .
Szemvédelem:Használjon védıszemüveget és védıkesztyüt.
Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni és újra
használat elıtt ki kell tisztitani, a börfelületet vizzel és szappannal le kell mosni.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Víznél sőrőbb /enyhén gélesített/ folyadék.
Savas kémhatású pH 1-2, vízzel korlátlanul elegyíthetı
Fajsúly: kb 1,15
Nem éghetı
Kék szinő

1O. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás : < 50 C alatt kell tárolni
Veszélyes reakciók : Semmilyen más tisztitószerrel nem keverhetı
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
A maró hatású anyag szembe jutva , bırrel érintkezve, lenyelve vagy
belélegezve irritációt okozhat. További toxikus hatás sem zárható ki.
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12. ÖKOTOXICITÁS
A készítményt és csomagolóanyagát közvetlenül a talajba vagy élıvízbe
juttatni tilos. Mérgezı hatás halakra és planktonokra 700 mg/l.
13. HULLADÉKKEZELÉS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS
Az üres edényzetet bı vizzel kiöblitve a háztartási szeméttel együtt
lehet gyüjteni.
A kiürült csomagolóanyagot alapos tisztítás után
kommunálishulladékként lehet kezelni
14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK
Nincs különösebb elıírás
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
R-mondatok: R 36/38 Szemizgató hatásu,izgatja a légutakat /
Bırizgató hatású
S- mondatok: S 2
Lezárva és gyermekek számára
hozzáférhetetlen módon tároljuk
S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a
szembejutást
S 26
Ha szembe jut,bı vizzel azonnal ki kell mosni
és orvoshoz kell fordulni
S 28
Ha az anyag bırre kerül,vizzel azonnal le kell
mosni
S 46
Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell
fordulni a cimkét az orvosnak meg kell mutatni.
Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok,készitmények : 2000. évi XXV. Törvény A kémiai
biztonságról
44/2000 /XII.27./ EüM rendelet. A
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos eljárások illetve
tevékenységek részletes szabályairól.
Veszélyes hulladékok :
98/2001./VI.15./ Korm.rendelet. A
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl.
16/2001./VII.18/ és
10/2002./III.26./ KöM rendeletek. A hulladék jegyzékérıl.
94/2002./V.5./ Korm.rendelet a
csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabélyairól.
Tőzvédelem :
Munkavédelem:
25/1996./VIII.28./ NM rendelet
16. EGYEBEK
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35/1996./XII.29./ BM rendelet
1993.évi XCIII. Törvény és

A biztonsági adatlapot a legújabb ismereteink alapján állítottuk össze a
közölt adatok tájékoztató jellegőek. A mindenkori érvényes elıírások
betartása a felhasználó kötelessége.Felhivjuk a felhasználók figyelmét a
vegyi anyagok rendeltetéstıl eltérı felhasználásából eredı kockázatra.
Készült a 44/2000./XII.27./ EüM rendelet alapján veszélyes
készitményhez.

Dátum:2004. március 3.

Ágasvári Mihály
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