
 
Biztonsági Adatlap 

3.felülvizsgálat:2001. January 19. “Vanish folyékony mosószeradalék” 

1. Készítmény neve: “Vanish folyékony mosószeradalék” 

Gyártó: Reckitt Benckiser Kft. 
 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 
 Tel.: 1-2508399, Fax 1-2508398 
 
Forgalmazó: Reckitt Benckiser Kft. 
 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 
 Tel.: 1-4534600, Fax 1-2508398 

2. Õsszetétel: 

Folyékony termék kb. 7% hidrogén-peroxid tartalommal, savas közegben stabilizálva 
Hidrogén-peroxid [7722-84-1] 5-15% C R 34 
Nemionos felületaktív anyag [38131-39-5] 5-15% Xi R 36/38 
Foszfonát, színezõ és illatanyag 

3. Veszélyesség szerinti besorolás: 

 
R 36/38 Szem és bőrizgató hatású 
 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 26 Ha szembe kerül, azonnal bõ vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell  
 fordulni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/  
 csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni 

4. Elsõsegélynyújtás 

Szembe kerülve: azonnal bõ vízzel ki kell õblíteni és orvoshoz kell fordulni 
 (az öblítést nyitott szemhéjjal kell végezni; ha visel 
 kontaklencsét, azt előtte el kell távolítani) 
Bõrre kerülve: szennyezõdött ruhát el kell távolítani és a szennyezõdött 
 bõrfelületet bõ vízzel le kell öblíteni; szükség esetén keressen 
 orvosi segítséget 
Lenyelés esetén: öblítse ki száját vízzel és igyon vizet vagy tejet; ne erőltersse a 
 hányást; azonnal keressen orvosi segítséget 
Belégzés esetén: lélegezzen friss levegőt és forduljon orvoshoz 

5. Tûzveszélyesség 

Használható oltóanyag: csak vízzel oltható, ne használjon más oltóanyagot 
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Személyi védõfelszerelés: használjon teljes kémiai védõfelszerelést (PVC-bõl vagy gumiból
 készült öltözetet, kesztyû, csizma) és légzõkészüléket 

6. Óvintézkedések baleset esetén 

Személyi védelem kerülje szembe vagy bőrre kerülését 
óvintézkedései: 
Környezetvédelmi zárja körül a baleset színhelyét és távolítson el minden 
óvintézkedések: szükségtelen személyt; távolítson el minden gyújtóforrást és 
 éghetõ anyagot a közelbõl; elkerülendõ a higítatlan anyag 
 csatornába, vízfolyásba jutása 

7. Kezelés és tárolás 

Kezelés: kerülje az anyag érintkezését szemmel és bõrrel 
Tárolás: száraz; hûvös, jól szellõzõ helyen tárolandó, távol gyújtó- és 
 hõforrástól, éghetõ anyagoktól, valamint inkompatibilis anyagoktól 

8. Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei 

a, Háztartási használat esetén védőfelszerelést nem igényel. 
b, Iparszerű felhasználás esetén: 
Szem védelme: használjon védõszemüveget vagy arcvédõmaszkot 
Kéz védelme: használjon gumikesztyűt 
Test Védelme: speciális védőfelszerelést nem igényel  

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenése: folyadék 
Szín: rózsaszín 
Illata: parfüm szerû 
pH: 3.7±0.3 
Sűrűség: 1,025±0.005 
Viszkozitás: 200±50 cP 
Oldhatóság vízben: minden arányban elegyedik vízzel 

10. Stabilitás és reakciókészség 

Normál kezelési és tárolási körülmények között teljesen stabil. 
 
Kerülendõ körülmények: hõ, pH változás, UV sugárzás, elszennyezõdés 
Kerülendõ anyagok: fémek és ionjaik, lúgok és redukálószerek öngyorsító termikus 
 bomlást okozhatnak, szerves vegyületek tüzet és robbanást 
 okozhatnak 
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11. Toxikológiai adatok 

Szembe kerülve: irritatív 
Bõrre kerülve: irritatív 

12. Ökotoxicitás 

A Vanish mosószeradalék hidrogén-peroxidot tartalmaz. Földben azonnal oxigére és vízre bomlik 
ártalmas hatások nélkül. Az alkalmazott felületaktív anyag biológiailag könnyen lebontható. 

13. Hulladék kezelés és áramtalanítás 

A hulladék kezelését mennyiségétõl és a körülményektõl függõen a 102/1996.(VII. 12.) 
kormányrendelet figyelembevételével kell elvégezni. 

14. Szállításra vonatkozó elõírások 

Szállítmányozási szempontból a készítmény nem veszélyes. 

15. Egyéb 

Ezen biztonsági adatlap a 233/1996(XII.26) kormányrendeletnek megfelelõen készült. Az 
ebben található információk legjobb tudásunk szerint pontosak és korrektek. 
Ezen adatok minõségbiztosítási célzattal nem használhatóak. 
 
 
 
 
Tatabánya, 2000.november. 09. Dén Melinda 
 Minőségügyi vezető 
 


	1. Készítmény neve: “Vanish folyékony mosószeradalék” 
	 Tel.: 1-4534600, Fax 1-2508398 
	2. Õsszetétel: 
	3. Veszélyesség szerinti besorolás: 
	4. Elsõsegélynyújtás 
	5. Tûzveszélyesség 
	6. Óvintézkedések baleset esetén 
	7. Kezelés és tárolás 
	8. Az egészséget nem veszélyeztetõ munkavégzés feltételei 
	9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
	10. Stabilitás és reakciókészség 
	11. Toxikológiai adatok 
	12. Ökotoxicitás 
	13. Hulladék kezelés és áramtalanítás 
	14. Szállításra vonatkozó elõírások 
	15. Egyéb 


