H- 6800 Hódmezıvásárhely Garzó I. u. 3.

BIZTONSÁGI ADATLAP
Kiállítás kelte:
1. Készítmény neve: OXI-MAX folteltávolító

Gyártó cég:

Monolit Trade KFT
6800 Hódmezıvásárhely
Garzó Imre utca 3

Forgalmazza: Satina Kozmetikai Kft
6800 Hódmezıvásárhely
Erzsébeti út 12.

2. Összetétel:

a Sodium diszilikát 10-20% CAS 1344-09-8
b Sodium-karbonát 25-35% CAS 497-19-8
c Sodium Percarbonate 50-70%
3.Veszélyesség szerinti besorolás:
R-36/38 Szem- és bırizgató hatású
S-24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és szembe jutást
S-1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
R8 Éghetı anyaggal érintkezve tüzet okozhat
R22 Lenyelve ártalmas
S-26 Ha szembe kerül, bı vízzel ki kell mosni és orvoshoz fordulni
S-46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a
címkét az orvosnak meg kell mutatni
S22 A termék porát belélegezni tilos
S17 Éghetı anyagoktól távol tartandó
Veszély emberre: Xi Irritatív
4.Elsısegélynyújtás:
Szembe kerülés esetén a szemet folyós víz alatt néhány percen át öblítsük le miközben a
szemhéjat nyitva tartjuk.
Bırre kerülve bı vízzel le kell öblíteni! Tartós panaszok esetén kérjük orvoshoz fordulni
A termék által szennyezett ruhadarabokat távolítsuk el haladéktalanul

5.Tőzveszélyesség
Alkalmas oltószer a víz, por széndioxid
Éghetı anyaggal tüzet okozhat
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6.Óvintézkedés baleset esetén
Az érintett területet körül kell zárni. A területet vízzel kell felmosni
7.Kezelés és tárolás
Zárt eredeti csomagolásba, száraz hővös, közvetlen napfénytıl védett helyen tartandó.
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei
Kerülni kell az anyag használata közben a belégzést és a véletlenszerő lenyelést.
Használata közben étkezni, dohányozni tilos.
Kerülni kell a bırrel való érintkezést, gumikesztyő használata ajánlott
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
fehér kristályos sók keveréke, kék színő szemcsékkel
Fajsúly: 750-800 gr/cm3
ph 1,5 %-os oldat ~10
Aktív oxigén tartalom ~10%
Oldhatóság ~25gr/l vízben 20 °C-on
10. Stabilitás és reakciókészség
Normál körülmények között stabil a termék 60 °C-ig
Bomlásterméke savas kémhatású
11. Toxikológiai adatok
LD 50 ( patkányokon, szájon át): >2000mg/kg
Szem : irritácíó
Bır: enyhe irritácíó
Hányinert okozó dózis: Patkány 50- 100 mg/kg
12. Ökotoxicitás
Halakra algákra veszélyes
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A 102/1996 /VII.12/ kormányrendelet szerint
98/2001/ VI.15. kormányrendelet szerint
14. Szállításra vonatkozó elıírások
Nincs különösebb elıírás
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15. Szabályozási információk
R-36/38, S24/25, S1/2,R8, R22, S26, S46, S22, S17
16. Egyéb
A biztonsági adatlapot a legújabb ismereteink szerint állítottuk össze, a közölt
adatok tájékoztató jellegőek. Az érvényben lévı elıírások betartása a felhasználó
kötelessége.

Hódmezıvásárhely 2004. március 3.

Ágasvári Mihály
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