BIZTONSÁGI ADATLAP1
A kiállítás kelte:

2002. szeptember 25.

1. A készítmény neve:

Komfort aerosolos légfrissítő
(Nyári szellő, Tenger friss, Vadvirág illattal)

A gyártó és forgalmazó cég:
Egyesült Vegyiművek Rt, 1172. Budapest, XVII. Cinkotai út 26. Tel: 253-1590
2. Összetétel:
Veszélyes anyag:
Hajtógáz:

Propán-bután
34-36 %
CAS szám: 68131-75-9
Etilalkohol
<6%
CAS szám: 64-17-5

3. Veszélyességi besorolás:

Veszélyjel:

EINECS szám: 268-629-5
EINECS szám: 200-578-6
F+ (fokozottan tűzveszélyes)

4. Elsősegélynyújtás
Szembe kerülés esetén a szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni.
Lenyelés, szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.
5. Tűzveszélyesség
Tűzveszélyességi osztály:
Tűz esetén használható oltóanyagok:

A (fokozottan tűz és robbanásveszélyes)
Oltópor, alkoholálló hab

6. Óvintézkedés baleset esetén
Az aeroszol kiszerelésből adódóan kiömlés veszélye nem áll fenn. A palack sérülése esetén
kifolyt terméket össze kell gyűjteni, a maradékot sok vízzel le kell öblíteni.
7. Kezelés, tárolás
Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen kell tárolni a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet előírásai
szerint. Nyílt lángtól, sugárzó hőtől óvni kell! Tárolási hőmérséklet: 50 °C alatt.
Élelmiszertől, gyermekektől tartsuk távol!
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Külső megjelenés:
kellemes illatú folyadék
Sűrűség:
kb. 0,8 g/cm3
Oldhatóság:
vízben korlátlanul oldódik
10. Stabilitás, reakcióképesség
11. Toxikológiai adatok
12. Ökotoxicitás
1

Az előírt tárolási körülmények között stabil.

-

-

a 44/2000. EüM rendelet szerint
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13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe,
közcsatornába és talajba juttatni. A kiürült palackok kommunális hulladékként kezelhetők.
Ártalmatlanítás: A készítmény hulladékai és maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.
Kezelésére a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
14. Szállításra vonatkozó előírások
ADR besorolás: 2. osztály 5. F sorszám Bárcaszám: 23/1950
15. Szabályozási információk
R 12
Fokozottan tűzveszélyes
S 2
Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 15
Hőhatástól távol tartandó
S 16
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
S 23
A keletkező permetet nem szabad belélegezni
S 25
Kerülni kell a szembejutást
Propán-bután hajtógázas! A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni,
50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni
még üres állapotban is tilos! A készülék utántöltése tilos!
Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni!
16. Egyéb
A biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló
szakirodalmi adatók alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő
előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2002. szeptember 25.
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