BIZTONSÁGI ADATLAP
A kiállítás kelte:

2002. november 2.

Zsíroldó por 1 kg (N/A, komplex keverék)

1. Vegyi anyag neve:

Professzionális ipari padlótisztító és zsírtalanító
Gyártó cég neve:
cím, telefon, fax:

Well Done St. Moritz Bt.
H-2900 Komárom, Mártírok út 92.
Tel.: 36 34 340 312 fax.: 34-346-922
Forgalmazó cég neve: Well Done St. Moritz Bt.
cím, telefon, fax:
H-2900 Komárom, Mártírok út 92.
Tel.: 36 34 340 312

2. Összetétel:
Alkotórészek
Na-metaszilikatl
STPP
Etoxilált nonil-fenol (NP)

Százalék
60-70 %
7-10%
1-3 %

CAS szám
111-76-2
7786-29-4
68412-54-4

EINECS szám
2318387

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Xi Irritatív
A kéz védelmére használjon gumikesztyőt !

EU direktív mondatok:
R - mondat:
S - mondat:

R 36/38 - szem- és bırizgató hatású
S2gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24 A bırrel való érintkezés kerülendı
S 26 Ha szembe kerül, bı vizzel azonnal ki kell mosniés orvoshoz kell fordulni
S 28 - Ha az anyag a bırre kerül, vízzel bıven azonnal le kell mosni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a flakont és a cimkét az orvosnak meg
kell mutatni

4. Elsısegélynyújtás
Nyelés:

NE hánytasson. Baj esetén menjen kórházba.

Bırrel való érintkezés: Bı vízzel távolítsa el, vegye le a szennyezett ruházatot.
Szembekerülés:

Legalább tíz percig mossa folyó vízzel. Ha szükséges, menjen orvoshoz.

5. Tőzveszélyesség
A termék nem gyúlékony.
Tőzvédelmi teendık:
Konténerben:

A termék az eredeti konténerben nem gyúlékony

Kiömlött folyadék:

A termék nem gyúlékony, ha a földre folyik. Kerülje el az érintkezést
kifröccsent lúgokkal, miután a nemkívánatos reakció hıfejlıdést válthat
ki.

6. Óvintézkedés baleset esetén
Nyelés:

NE hánytasson. Baj esetén menjen kórházba.

Bırrel való érintkezés: Bı vízzel távolítsa el, vegye le a szennyezett ruházatot.
Szembekerülés:

Legalább tíz percig mossa folyó vízzel. Ha szükséges, menjen orvoshoz.

7. Kezelés és tárolás
Szállítva 1 kg-os polietilén vödörben.
Tartsa a zsíroldóport-at az eredeti tárolóban, szorosan zárja le, hogy megelızze az anyagveszteséget vagy az
minıség romlását.
Tárolja lefedve, 45 0C alatti környezeti hımérsékleten. Védje közvetlen napsugárzástól.
Tartsa a címkét tisztán és védve, hogy lehetıvé tegye az anyag azonosítását, és megelızze a helytelen
használatot vagy más esetleges kárt.

Ne használja fel a konténert arra, hogy más anyagot töltsön bele.
Kezelés:
Használja a háztartási tisztítószerek kezelésének megszokott gyakorlata
szerint. Tartsa távol kisgyerekektıl.
8. Az egészséget nem fenyegetı munkavégzés feltételei
Gızök:
Szilárd anyag:

. Kerülje el az anyag gızeinek belélegzését.
Nem szükséges személyi védelem. Otthon vagy intézményben használja
a címkén levı utasítások szerint. . Kerülje el a bırrel hosszabb ideig való
érintkezést

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Tulajdonság
Megjelenés
Illat
pH (1% vízben)
Lúgmentes
Teljes lúg

Jellemzı
Krémszínő por
Édeskés
12.00 + 0.25
29 + 2
58 + 5

Megjegyzés
Néha mélyebb szín

Mint : NAOH (gr/100g)
Mint : NAOH (gr/100g)

10. Stabilitás és reakciókészség
Lúgokkal reakcióba léphet.

11. Toxiológiai adatok
Nem tartalmaz semmilyen rákkeltı anyagot.
12. Ökotoxicitás
Nem tartalmaz halogénezett szénhidrogént.
Nem károsítja az ózonréteget.
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Hulladékeltakarítás: Kis mennyiségben vizezve közvetlenül beleönthetı a városi
szennyvízelvezetı rendszerbe. Nagyobb mennyiségben hígítva kell
bevezetni az ülepítı medencébe elızetes mikrobiológiai kezelésre mielıtt
a szennyvízrendszerbe öntené. Elfogadott szabályozás szerint kell
szállítani.
Teendık kiömlés esetén:
Kiömlés esetén:

. Ha a kiömlés nagy területő, itassa fel a kiömlött
folyadékot főrészporral vagy homokkal. Kövesse a helyi hatóságok
utasítását.

Szivárgás esetén:

Öntse bı vízzel a csatornába. Helyezze el a szivárgó konténert és tegyen
intézkedéseket.

14. Szállításra vonatkozó elıírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását
szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, bető szerinti
besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható):
D.O.T. címke:

vegyianyagok, N.O.S. (NEM SZABÁLYOZOTT ) Nem gyúlékony.

15. Szabályozási információk:
__
16. Egyéb
TERMÉKLEÍRÁS :
Anionos és nemionos tisztítószereket, szinergizálókat és környezetbarát oldószereket tartalmazó porkeverék.
Nem tartalmaz káros klór-hidrokarbonátokat (pl. triklóretilén, Genklene, diklórmetán stb). Nem tartalmaz
illatosított szénhidrogént. Nem bocsát ki mérgezı illékony összetevıket (VOC = 0) Tökéletesen biztonságos
beltéri és kültéri használatra.
Kényelem és erıteljes zsíreltávolító hatás teszi ezt a nem drága terméket számos alkalmazás lehetséges
tisztítószerévé.
Oldja a zsírt, kenıolajat, szennyezıdést.
Nem bocsát ki savakat és korrodáló összetevıket normál feltételeknél.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Kifejlesztve normál munkakörülmények közti használatra autószerelı mőhelyekben és ipari padlókon.
Az olajjal és zsírral szennyezett padló tisztítását megelızıen javasolt összegyőjteni az olajat és homokkal,
főrészporral vagy hasonlóval (vigyázat – gyúlékony!).
Nedvesítse be a padlót vízzel aztán szórja a zsíroldó port közvetlenül a padlóra. Használjon erıs kefét, hogy
eltávolítsa a szennyezıdést.
Öblítse le bı vízzel, hogy eltávolítsa a szennyezıdést és a felesleges anyagot és szárítsa óvatosan, hogy
megelızze a csúszást.
Erısen szenyezett esetekben szórjon bıséges mennyiségő port a nedves padlóra, hagyja ázni addig, amíg
lehetséges, aztán kefélje fel a szennyezıdést.

Dátum: 2002. november 2.

Stefankovics Zsolt

