Procter & Gamble

EU mintára készült BIZTONSÁGI ADATLAP

Textil- és lakásápolási termékek - Európa
Biztonsági adatlapokra vonatkozó EU irányelv: 2001/58/EK
HSC05B - 2. kiadás
Kiadás kelte: 2002. december 12.
Lejárat kelte: 2004. január 1.

BIZTONSÁGI ADATLAPRA VONATKOZÓ MEGJEGYZÉS: Frissítés az új összetétel szerint
Változások a jelen biztonsági adatlap korábbi kiadásához képest:
9. rész Fizikai és kémiai
tulajdonságok
Referenciák (Fejléc/Lábléc)
1.

Anyag / Készítmény
megnevezése
Cég neve:
Cím:

Mr. Proper szuper gél
Szállító / a termék forgalmazásáért felelős személy tölti ki:

Telefonszám
Telefonszám vészhelyzetben:
2.

Összetétel / alkotórészekre
vonatkozó adatok

Folyékony háztartási tisztítószer, tartalma:

Közismert név

CAS

EINECS

Aminok, C10-16-Alkilmetil, N-Oxid 70592-80-2 274-687-2
Nátrium Hidroxid
1310-73-2 215-185-5
Nátrium Hipoklorit
7681-52-9
231-668-3

3.

Veszélyforrások megjelölése

Besorolás

Koncentráció

Xi, N,R38,R41, R50 1-5%
C,R35
<1%
C, R31, R34
1-5%

A termék besorolása az 1999/45/EK sz. EU irányelv szerint Xi; R36/38 (Irritáló - A
szemet és a bőrt irritálja).
Figyelmeztetés! Más termékekkel együtt ne használja. Veszélyes gázokat bocsáthat ki
(klór).
Szembe kerülés: Átmeneti enyhe-közepes irritáció (égető érzés).
Bőrre kerülés: A tartós behatás enyhe-közepes bőrirritációt okozhat.
Lenyelés:
Hányingerrel és hányással járó enyhe-közepes gyomor-bél irritációt
okozhat.
Belélegzés:
Az aeroszolos termékek belélegzése a légzőszervek enyhe-közepes
irritációját okozhatja. Savakkal érintkezve Cl2-gáz szabadulhat fel.
Szédülést és hányingert okozhat.

4.

Elsősegély-nyújtási
intézkedések

Szembe kerülés: Bő vízzel perceken keresztül alaposan öblögessen.
Ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz.
Bőrre kerülés: Az érintett területet vízzel öblítse le. Szükség esetén az irritáció
enyhítésére alkalmazzon hideg borogatást.
Tartósan fennálló tünetek esetén hagyja abba a termék használatát, és
forduljon orvoshoz.
Lenyelés:
A termék feloldása érdekében igyon vizet. Ne próbálkozzon hányás
előidézésével. A száj-, torok- és gyomornyálkahártya további
irritációjának megelőzése érdekében cselekedjen azonnal.
Ha a tünetek nem szűnnek, folyamatos hányás lép fel, vagy a hányadék
vérrel színezett, forduljon orvoshoz.
Belélegzés:
Menjen szabad levegőre, a gyanús területet szellőztesse ki. Ha irritációt
tapasztal, száját és torkát vízzel kiöblítheti. Az orrüregbe tapadt
aeroszolos termékek sós vagy sima vízzel öblíthetők ki ill. oldhatók fel.
Nem szűnő irritáció vagy asztmaszerű tünetek esetén forduljon orvoshoz.

Fájlnév:
Összetétel:

MrProperSuperGelHSDS
LGLL-5FMJV2 (PA00022169)
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5.

Tűzoltási intézkedések

6.

A termék véletlenszerű
szabadba jutása esetén
foganatosítandó
intézkedések

7.

Kezelés és tárolás

Nem robbanékony. Nem öngyulladó. Nem tűzveszélyes. A termék maga nem éghető.
Tűz esetén esetleg a csomagolás éghet el. Használjon szén-dioxidot, száraz poroltót, vagy
alkoholnak ellenálló habot. Vízzel való oltás esetén a kifolyt vizet tartóztassa fel.
Kerülje a kifolyt anyag csatornákba vagy felszíni vízbe kerülését. Nagyobb mennyiség
kifolyásánál: szivattyúzza műanyag tartályokba, és a helyi jogszabályok szerint
gondoskodjon az újrahasznosításáról vagy elhelyezéséről. Kisebb mennyiség kifolyása
esetén: éghetetlen felszívó anyaggal itassa fel, és lapátolja hulladékgyűjtő tartályba.
Savakkal ne kerüljön érintkezésbe. Ne használjon fémtartályokat.
Száraz, hűvös helyen tárolandó.

8.

Behatási korlátozások /
személyi védelem

Rendes körülmények közötti használat mellett nem jelent veszélyt. Személyi
védőfelszerelés nem szükséges.

9.

Fizikai és kémiai
tulajdonságok

Megjelenési forma: Folyadék
Szag: parfüm
pH ebben a formájában: 13,0
pH 10-hez képest többlet lúgosság: cca. 1,0 g NaOH/100g
Nem tűzveszélyes. Nem robbanékony. Nem oxidáló.
Fajsúly: 1,03 g/ml
Oldhatóság vízben: nagy

10. Stabilitás és
reakcióképesség

Rendes körülmények között stabil. Kerülendő anyagok: fémek, savak. Savakkal érintkezve
Cl2-gáz szabadulhat fel.

11. Toxikológiai információ

Akutan nem toxikus, hányást okozhat. Nagy mennyiségek lenyelése esetén tüneti kezelés
szükséges. Az érintett egyént ne hánytassák. Ha irritáló hatások jelentkeznek, ezek a
behatástól függően enyhétől közepesig terjedhetnek. Szembe kerülés esetén vízzel való
öblögetés javallott.
Becsült akut orális toxicitás:
LD (halálos dózis) 50 (patkány) > 2 g/kg
Szemirritáció:
A szemet enyhén-közepesen irritálja
Bőrirritáció:
A bőrt enyhén-közepesen irritálja
Krónikus toxicitás:
Alacsony szintek ismétlődő behatása nem fejt ki káros
hatásokat
Kontakt érzékenyítés:
Érzékenyítő reakciót nem vált ki.

12. Ökológiai információ

A termék rendeltetése széles körű használat, a csatornán keresztüli hulladék-eltakarítási
útvonallal kompatibilis.
A termék sem vízi organizmusokra nem tekinthető ártalmasnak, sem tartós ártalmas
környezeti hatásokat nem fejt ki.
A termékhez felhasznált felületaktív anyagok a 73/404/EGK és 73/405/EGK sz. EU
irányelvek követelményeivel, és ezek későbbi módosításaival összhangban biológiailag
lebonthatók.

13. Ártalmatlanítási
szempontok
14. Szállítási adatok

Használat után a csatornába kerülő fogyasztási cikkek. Tartsák be a biztonságos kezelést
célzó óvintézkedéseket és a helyi jogszabályokat.
ADR/IATA/IMDG kódok nem vonatkoznak rá.

Fájlnév:
Összetétel:

MrProperSuperGelHSDS
LGLL-5FMJV2 (PA00022169)
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15. Szabályozói információ

A termék az 1999/45/EK sz. EU irányelv és a nemzeti törvények értelmében az Xi;
R36/38 (Irritáló; A szemet és a bőrt irritálja) besorolást kapta.
A készítményhez felhasznált valamennyi anyag bejegyzésre került az Európai Unióban.
Címkén feltüntetendő információ:
A szemet és a bőrt irritálja
Gyermekektől elzárva tartandó
Ha a termék szembe kerül, azonnal bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz
Ha a terméket lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg ezt a tartályt vagy
címkét.
Figyelmeztetés! Más termékekkel együtt ne használja. Veszélyes gázokat (klór)
bocsáthat ki.

16. Egyéb információ

Fájlnév:
Összetétel:

A termék használata előtt semmilyen speciális kiképzés nem szükséges. A használati és
kezelési utasításokat a csomagolás és ez a biztonsági adatlap tartalmazza.
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