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          Biztonsági adatlap 

          1907/2006/EK (REACH) 

Biztonsági adatlap átdolgozásának dátuma: 2014.04. 

 

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 
Termék neve:                     víz alapú műszerfal tisztító 
Termék kódja:  17212TR 
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása 
 
Termék típusa és felhaszlnálása: műszerfal tisztítás 
 
1.3A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 
Forgalmazó: Globiz International Kft. 

  4031 Debrecen, Határ út 1/C  
  Tel: +36/52 530 300 
   globiz@globiz.hu 

 
Gyártó:   V.M.D. ITALIA SRL- Cascina Secchi 325/327 - 24040 Isso (BG) – Italy 

 
1.4Sürgősségi telefonszám: 
 

Vészhelyzetben értesítendő az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen hívható zöld 
száma: 06 80 20 11 99 

2. Veszélyességi besorolás 

2.1 Az anyag vagy a keverék osztályozása  

   67/548, 99/45/EC direktívák és módosításaik alapján a termék nem minősül veszélyesnek. 

 

 

2.2 Címkézési elemek 

 

             Szimbólumok: 

  Nincs 

 Veszélyre utaló R-mondatok: nincs 

   

2.3 Egyéb veszély 

 
vPvB anyagok: Nincs - PBT anyagok: Nincs 
 
Egyéb veszély: 
 Nincs egyéb veszély 
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

3.1  Anyagok 

 

A 67/548/EGK irányelv és a 1272/2008/EK (CLP)  rendelet  alapján a termék nem tartalmaz olyan 

anyagokat, amely veszélyes lenne az emberi egészségre vagy környezetre.  

 

3.2.Keverékek 

 

Nincs  

 

     4. Elsősegélynyújtás 

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

Szem: Azonnal ki kell öblíteni bő vízzel, legalább 15 percig.  

Bőr:  Azonnal le kell öblíteni bő vízzel, el kell távolítani az érintkező ruhadarabokat Ha irritáció áll 

fenn, forduljunk orvoshoz. Az érintett ruhadarabokat mossuk ki, mielőtt újra használnánk. 

Belélegzés: A helyiséget ki kell szellőztetni. Ha a légzés szabálytalan, forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés:  Orvosi segítséget kell kérni.Hánytatni csak orvosi utasítás esetén.Öntudatlan állapotban 

lévő embernek nem szabad semmit szájon át beadni. 

 

 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett- tünetek és hatások 

  

         Érintkezés estén a tüneteket és a hatásokat lásd a 11. pontban 

 

       4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

 

Kövesse orvosa utasításait. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

 

5.1 Oltóanyag 

 

Megfelelő tűzoltóanyag: 

Az oltó berendezés legyen hagyományos jellegű: szén-dioxid, hab vagy vízporlasztó 

 

t 
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Biztonsági okok miatt nem alkalmas tűzoltó anyagok: 

 Nincs. 

 

5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

 

Ne lélegezze be az égésterméket (karbon-oxid, toxikus pirolizis termékek, stb) 

 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

 

Általános információk 

Használjon vizes tömlőt, hogy lehűtse a flakont,  így megelőzze a termék bomlását és az egészségre 

ártalmas anyagok fejlődését. Mindig viseljen tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtsön tűzoltáshoz vizet a 

csatorna elvezető hálózatból. Szabaduljon meg a fertőzött víztől és a tűz maradványaitól az 

alkalmazandó előírásoknak megfelelően. 

Speciális védőfelszerelések tűzoltóknak 

Rostélyos sisak, tűzálló ruha (tűzálló kabát, nadrág, mely védi a karokat, lábakat és a derekat), 

munkavédelmi kesztyű (tűzálló, vágásálló, szigetelt), gázálarc (önvédelem céljából). 

 

6.  Intézkedés véletlenszerű környezetbe engedés, baleset esetén 

 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 

Használjon védőfelszerelést. Távolítson el mindent a gyújtóforrsától. A személyeket vigye biztonságos helyre. 
Az óvintézkedésket lásd a 7 .és 8. pontban. 

 

 

6.2 Környeztvédelmi óvintézkedések 

 

Ne engedje a talajba, felszíni vizekbe, csatornákba. Gyűjtse össze a szennyezett mosóvizet és ártalmatlanítsa. 
Abban az esetben ha bejut a talajba, folyóvizekbe, csatornákba, értesítse a megfelelő hatóságokat. 

 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 

A folyékony termék, ami kikerül a flakonból semlegesíthető homokkal, földdel stb. 

Gyűjtsd össze a kifolyt anyagot és helyezd vissza a flakonba semlegesítés céljából. 

Használj fel ehhez kézi szerszámot. Ha nincs ellenjavaslat használj vizet, hogy eltávolítsd a termék 

maradványait. Szellőztesd ki a  helyiséget. A szennyezett anyogok ártalmatlanítását lásd a 13.pontban 
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

 

Lásd a 8. és a 13. pontban. 

 

7. Kezelés és tárolás 

 

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 

Tárolja zárt, felcímkézett flakonban. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt 

 

Normál tárolási körülmények között nincs különösebb összeférhetetlenség. 

 

7.3.Meghatározott végfelhasználás 

 

Nem áll rendelkezésre információ 

 

 

8. Az expozició ellenőrzése/ egyéni védelem 

 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

 

 Nem áll rendelkezésre információ. 
 

8.2 Expozíció ellenőrzése 

 

Szemvédelem: Megfelelő használat esetén nem szükséges. 

Bőr védelem: Megfelelő használat esetén nem szükséges. 

Kéz védelme: Megfelelő használat esetén nem szükséges. 

Légzésvédelem: Megfelelő használat esetén nem szükséges. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Külső megjelenés és szín: rózsaszín folyadék 

Szag küszöb: jellegzetes 

pH: 7 

Olvadás vagy fagyás pont N.A. 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány >90°C 

Szilárd/gáz tűzveszélyesség N.A. 

Felső/alsó gyulladási határ N.A. 

Gőzsűrűség N.A. 

Gyulladáspont < 100 ° C 

Párolgási sebesség N.A. 

Gőznyomás N.A. 

Relatív sűrűség N.A. 

Oldhatóság vízben elegyedő 

Oldhatóság zsírban N.A. 

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz) N.A. 

Öngyulladási hőmérséklet N.A. 

Bomlási hőmérséklet N.A. 

Viszkozítás N.A. 

Robbanásveszélyes tulajdonságok N.A. 

Oxidáló tulajdonságok N.A. 

 

9.2 Egyéb információ 

    

Keverhetőség:                                                             elegyedő 

Zsír oldhatóság:                                                          N.A. 

Vezetőképesség:                                                         N.A. 

 

10.Stabilitás és reakcióképesség 

 

      10.1. Reakciókészség 

 

Normál körülmények között stabil 
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10. 2. Kémiai stabilitás 

 

Normál körülmények között stabil 

 

 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
 

Megfelelő felhasználás és tárolás mellett veszélyes reakció nem várható. 

10.4. Kerülendő körülmények 

 

A vegyi anyagokra használt óvintézkedéseket figyelembe kell venni. 

 

 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

 

Nincs 

 

10.6.Veszélyes bomlástermékek 

 

Termikus bomlás vagy tűz esetén felaszabaduló gőzök veszélyt jelenthetnek az egészségre. 
 

11. Toxikológiai adatok 

 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a termék nem okoz egészségügyi károsodást. 

Mindenesetre gondosan kell kezelni, az előírásoknak megfelelően. A termék enyhe egészségügyi 

hatást okozhat az érzékeny emberek számára belégzés és/ vagy bőrrel való érintkezés és/ vagy 

szembe kerülés és/ vagy lenyelés esetén. 

 

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

  

 A keverékek toxikológiai adatai: 

  N.A. 

 A keverékben található fő szennyező anyagok toxikológiai adatai: 

  N.A. 
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A 453/2010/EC rendelet alapján a felsosrolt tényezőket, ha másképp nem jelöljük, akkor N.A.-nak kell 
tekinteni: 

   a; akut toxicitás 

   b; bőrkorrózió/bőrirritáció 

   c; súlyos szemkárosodás/ szemirritáció 

   d, légzőszervi vagy bőrszenzibiláció 

   e; csírasejt-mutagenitás 

   f;rákkeltő 

   g; reprodukciós toxicitás 

   h, STOT- egyszeri expozíció 

   i; STOT- ismétlődő expozíció 

   j; aspirációs veszély 
 

12. Ökológiai információk: 

 

12.1 Toxicitás 

  

Nincs. 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

  

 Nincs 

  

 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

  

 N.A. 

 

12.4 A talajban való mobilitás 

 

 N.A. 

 

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei 

 

 vPvB anyag: nincs – PBT anyag: nincs 

 

12.6 Egyéb káros hatások 

 

 Nincs 

 
  



 

 

8 / 10 

Globiz International Kft 

Cím: H-4031 Debrecen, Határ út 1/C 

Tel: +36/52/530300 Fax: +36/52/530301 

Web: globiz.hu  E-mail: info@globiz.hu 

Bank: 

MKB 10300002-34607815-00003285 

 

 

Adószám: 

11557324-2-09 

Cégjegyzékszám: 
09-09-005586 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 

 

EWC: 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok. 

 

Újból felhasználás ha lehetséges. A terméket felhasználás után jutassuk el hatóságilag bevizsgált és 
engedélyezett hulladékfeldolgozó üzembe vagy ellenőrzött körülmények között, előírásoknak megfelelően 
működő hulladékégetőbe. 

 

A szennyezett csomagolást úgy kell ártalmatlanítani, hogy megfeleljen a nemzeti hulladékkezelési 
előírásoknak. 

 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 

Ez  a  termék  a   Code  of  International  Carriage  of  Dangerous  Goods  by  Road  (Kódex  a  Veszélyes  

Anyagok  Szállításáról  Országúton)  (ADR)  and  by  Rail  (és  Vasúton)  (RID),  az International  Maritime  

Dangerous  Goods  Code  (Nemzetközi  Tengeri  Veszélyes  Anyagok Kódexe)  (IMDG),  és  az  International  Air  

Transport  Association  (Nemzetközi  Légi  Szállítási Egyesület) (IATA) rendtartás jelenlegi előírásai szerint nem 

veszélyes 

 

14.1.  UN szám:  

 

 ADR-UN szám:     - 

 IATA-UN szám:    - 

 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

 

ADR szállítási név:        - 
 

14.3 Szállítási veszélyességi soztályok 

 

ADR- osztály:      - 

ADR- Label:        - 

IATA- osztály- 

IMO- osztály:       - 

 

 

14.4 Csomagolási csoport 

 

ADR- csomagolási osztály:   - 
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        14.5. Környezeti veszélyek 

 

 N.A. 

 

       14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 

 N.A. 

 

       14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

 

 Nem 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/ jogszabályok 

 

67/548/EEC direktíva (vesszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozóan).  

99/45/EEC direktíva (veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozóan) 

98/24/EC irányelv (vegyi anyagokkal érintkező munkavállalók egészségének védelmére és a biztonsági 
kockázatra vonatkozóan) 

2000/39/EC irányelv (expozíciós határértékekre vonatkozóan) 

1907/2006 (REACH) szabályozás (CE) 

1272/2008 (CLP) szabályozás (CE) 

790/2009 (1° ATP CLP) szabályozás (CE) 

453/2010 (Annex I) 

Ahol alkalmazható, ott fordúljon a következő szabályozó rendelkezésekhez: 

82/501/EEC direktíva (az egyes ipari tevékenységekkel járó súlyos baleset kockázatáról) és 
későbbi módosításai 

648/2004/EK rendelet (mosó és tisztítószerekről) 

1999/13/EK irányelv (a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben 
történő felhasználása során 

keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról) 

 

Vonatkozó magyar jogszabályok: 

 

2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

 

Nincs 

 

16. Egyéb információk: 

 

A biztonsági adatlap a 453/2010/EU rendelet alapján lett frissítve .Ezt a dokumentumot egy olyan 
kompetens személy készítette, aki a megfelelő képesítésekkel rendelkezik. 

Bibliográfia:  
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Appendix 1 

Jelen biztonsági adatlapot legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, a rendelkezésre álló adatok alapján. 
A fentiek utalnak a várható hatásokra, nem garantálják azok bekövetkezését. A felhasználó kötelessége, 
hogy meggyőződjön a fentiek helytállóságáról és annak fényében járjon el. Jelen biztonsági adatlap 
ismeretében, az előző leírások érvénytelennek minősülnek. 

 

 

  
 

 

  

 


