BIZTONSÁGI ADATLAP
A kiállítás kelte:1997.11.15. Átdolgozva: 2001. 03.02.
1. A készítmény neve: GLANC alkoholos üvegtisztító
Gyártó és forgalmazó cég neve:
Kovald Műszakifejlesztő és Szolgáltató Betéti Társaság
1115 Budapest, Bártfai u. 49
telefon/fax: 276-3031
2. Összetétel:
Veszélyes anyagok:
Etilalkohol ( CAS:64-17-5): kevesebb mint 20 m/m %
Nátrium-lauril-éterszulfát(CAS:68891-38-3: kevesebb mint

5 m/m %

3. Veszélyesség szerinti besorolás:
R 10 Kevésbé tűzveszélyes, S 2
4. Elsősegélynyújtás:
Bőrre, ruházatra jutása esetén a szennyezett ruházatot el kell távolítani, a bőrfelületet bő
vízzel le kell öblíteni, szükség esetén szakorvost kell felkeresni. Szembe jutáskor a szemet
bő folyó vízzel alaposan ki kell öblíteni.
5. Tűzveszélyesség:
A lobbanáspont 35 Co . Kevésbé tűzveszélyes.
6. Óvintézkedés baleset esetén:
A sérült ellátását követően, ha panasz, tünet lép fel a sérültet orvoshoz kell kísérni.
7. Kezelés és tárolás
Jól lezárt edényben, hűvös helyen, gyújtó forrástól, felhevüléstől védve,
oxidálószerektől elkülönítve kell tárolni.
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
A készítménynek a felhasználáskor a tartós közvetlen bőrkontaktus megelőzésére
védőkesztyű használata javasolt. Gyermekek elől elzárva, élelmiszerektől
elkülönítve tároljuk. A munka befejezésekor mossunk kezet.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Kék színű tiszta, átlátszó, vízzel elegyedő, alkohol illetve enyhén illatosított folyadék.
Sűrűség: ( 20 Co ): 0,96 g/cm3 .
pH: 7,2
10. Stabilitás és reakciókészség
Alacsony alkoholtartalmánál fogva kevésbé gyúlékony, oxidálószerekkel reakcióba
léphet.
11. Toxikológiai adatok:
Alacsony alkoholtartalmánál fogva nem tekinthető szem,-bőr,-inhalációs irritánsnak.

-212. Ökotoxicitás
A termék általában nem veszélyezteti a vízminőséget. A termék nagyobb mennyiségét
élővízbe, közcsatornába, talajba juttatni nem szabad.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A termék hulladékai I. Veszélyességi osztályba soroltak.
Kezelendő
A kezelésre a 102/1996 (VII.12) rendeletben foglaltak az irányadók.
14. Szállításra vonatkozó előírások
Felhevüléstől, gyújtóforrástól védve, oxidálószerektől elkülönítve szállítsuk
15. Szabályozási információk:
A kereskedelmi forgalomba kerülő csomagoláson fel kell tüntetni az R 10 kevésbé
tűzveszélyes, S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet feliratot.
16. Egyéb:
Ez a biztonsági adatlap az átdolgozásakor rendelkezésre álló legfrisebb alapanyagdokumentáció, valamint a 44/2000 (XII.27) Eü.M .rendelet alapján készült.

Dátum: 2002.10.08.

