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BIZTONSÁGI ADATLAP
1.

Domestos Active Toilet Gél Citrus, Pine, Ocean Fresh

A készítmény neve:

Unilever Kft Nyírbátori Gyár, Táncsics Mihály u. 2-4.
Tel: (42) 510-600, Fax: (42) 510-620

Gyártó cég neve:
Cím, telefon, fax:
Forgalmazó
(exportáló) cég neve :
Cím, telefon, fax :
2. Összetétel**
Veszélyes anyagok
Szulfaminsav :
Hidrogén peroxid:
Amine Etoxilát:

UNILEVER Magyarország Kft.
1134 Budpest Dévai u.26-28. Tel: (1) 350 0000 Fax: (1) 350
0100
CAS szám
5329-14-6
7722-84-1
25307-17-9
3. Veszélyesség szerinti besorolás:

4. Elsısegélynyújtás :

Munkahelyen:

5. Tőzveszélyesség :
Tőzoltókészülék használáta:
Veszélyes égési termék:
Védöfelszerelés tüz esetén:
Veszélyes égési termék:
6. Óvintézkedés baleset
esetén :

Védöfelszerelés:

7. Kezelés és tárolás :

8. Az egészséget nem
veszélyeztetı
munkavégzés
feltételei:

koncentráció %
1-5
1-5
1-5
irritatív szemre és börre

A termék által szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el.
Bırrel való érintekezés után: azonnal mossuk le vízzel és
szappannal és jól öblítsük le. 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: itassunk 1-2 pohár vizet vagy tejet és
gondoskodjunk friss levegırıl. Azonnal hívjunk orvost.
Szemmosót biztosítani. Mosakodási lehetöség.
nem tőzveszélyes
Minden típus.
Nem ismert
Légzö készülék
Toxikus és irritativ gázok keletkezhetnek ha felhevül a bomlás
hömérsékletre.
Kiömlés esetén:Folyadékot megkötı anyaggal (homok,
kovaföld, univerzális megkötı anyag) itassuk fel a váratlanul
kiömlı anyagot. Gyüjtsük felcimkézett konténerekbe és
szállítsuk engedélyezett tárolóhoz. A szennyezett anyagot mint
hulladékot, a 13. pont szerint távolítsuk el. Kisebb kiömlést
mossuk le vizzel távol a csatornáktól.
Védökesztyü és védöszemüveg. Légzökészülék szükséges
amennyiben aerosol kialakúl.
Kezelés: Kerülje szemmel, börrel való érintkezést. Permet
kialakulását kerülje.
Tárolás: Zárva, eredeti csomagolásban ,száraz jó
szelözött helyen tárolni. Kerülje a szélsöséges
hömérsékleteket.
Védöszemüveg és kesztyü.
Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektıl, italoktól és takarmányoktól. A
szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le
Munkahelyi szünetek elıtt és a munka befejezésekor
mossunk kezet. Szembe ne kerüljön !A termék nem
tartalmaz olyan releváns anyagmennyiséget, amelyek
munkahelyre vonatkoztatott , ellenırizendı határértékekkel

rendelkeznek.
Forma:
Szín:
Szag:
Forráspont:
Robbanáspont:
Gyúlékonyság:
Öngyulladás:
Robbanásveszély:
Gıznyomás:
Sőrőség:
Oldhatóság/keverhetıség az alábbiakkal:
víz:
pH-érték:
viszkozitás:
Vízzben oldhatóság:
Oldószer-tartalom:

9. Fizikai és kémiai
tulajdonságok :

folyékony
jellegzetes
Nem alkalmazható
Nem alakmazható
az anyag magától nem gyullad
az anyag nem jelent robbanásveszélyt

teljes mértékben keverhetı.
20°C-nál 0,60-1,20
25 °C 20,97(1/s) :190 -370 mPa.s
oldódik

Szilárdanyag-tartalom:
Termikus bomlás / kerülendı feltételek:
Veszélyes reakciók:
Veszélyes bomlástermék: Stabil , veszélyes reakció nem ismert

10. Stabilitás és
reakciókészség :
11. Toxikológiai adatok :

Szemre irritáló.Börre irritáló lehet. Lenyelve irritáló hatású.
Belélegezve:irritáló
A termék tartalmaz felület aktiv anyagogat amelyek megfelelnek
az EEC biodegradabilitás elöírásainak.
Veszélyes hulladéknak minösül.

12. Ökotoxicitás :
13. Hulladékkezelés,
ártalmatlanítás :
Flakon:
14. Szállításra
vonatkozó elıírások :

Égetésre alkalmas.
UN 8-as osztály,3-as csoport. UN szám 3265
15. Szabályozási információk :

R-mondatok :
S-mondatok :

16. Egyéb:

36/38 Szemizgató hatású / Bôrizgató hatású
2 Lezárva és gyermekek számra hozzáférhetetlen módon
tároljuk.
26 Ha szembe kerül, bô vízzel azonnal ki kell mosni és
orvoshoz kell fordulni
25 Kerülni kell a szembejutást.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak
meg kell mutatni.

