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BIZTONSÁGI ADATLAP 

Törlőkendő műanyag felületekre 

 

Fordítás készült: 2008/11/12 

az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete valamint a REAACH 1907/2006 Eu 

szabályzata alapján 

 

1. A TERMÉK ÉS A FORGALMAZÓ BEAZONOSÍTÁSA 

Kereskedelmi név:  Törlőkendő 

Kereskedelmi kód:  17298 

A termék típusa:  - 

Forgalmazó:  GLOBIZ INTERNATIONAL KFT., 4031 Debrecen, Határ út 1/C, +36 52 503050 

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

Veszély esetén használatos telefonszámok: +39 036393357 

 

2. VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

A vonatkozó EJ szabályozás és a 44/2000 (XII. 27) EÜM rendelet és módosítása szerint nincs 

besorolva.  

Nem veszélyes anyag. 

 

 

3. ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ 

Veszélyes összetevőket tartalmazó készítmény, amely megfelel a 67/548/EEC direktíváknak: 

alapja – víz 

 

ETANOL                              4,3 <= C < 4,6                               F, R11 
- N. CAS: 64-17-5 
- N. CE: 200-578-6 
- N. INDEX: 603-002-00-5 

 
2 – propanol                                            2,95 <= C < 3,14                           Xi F, R36 R11 
- N. CAS: 67-63-0 
- N. CE: 200-661-7 
- N. INDEX: 603-117-00-0 
-  

kókusz-alkil-metil-amin etoxilát metil-klorid 
                1%        Nx-N, R22 R38 R41 R50 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Bőrrel való érintkezés:  Tartós ingerlő érzés esetén forduljon orvoshoz.  

Szemmel való érintkezés: Ha a készítmény a szemet éri, öblítse ki vízzel.  
 
Lenyelés: Öblítse ki a szájüreget nagy mennyiségű vízzel.  Forduljon orvoshoz.  
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Belélegzés:  - 

  

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Ajánlott oltóanyag: Tűz esetén helyzettől függően haboltószer, poroltószer vagy CO2 

használható. 

Nem ajánlott oltóanyag: Nincs meghatározva ilyen. 

Égés közben keletkező veszélyforrás:  Nincs / Kerüljük a füst belégzését. 

Védőfelszerelések:  Nem szükséges. 

 

6. INTÉZKEDÉSEK, VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE ENGEDÉS ESETÉN 

Személyi intézkedés:  Nem szükséges  

Környezeti intézkedés: Tartsa távol a természetes felszín alatti / felszín feletti vizektől, 

csatornáktól, vízvezetékektől.   

Kiömlött anyag feltakarítása:  - 

 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Kezelési előírások: - 

Tárolási instrukciók: Tartsa jól lezárva, közvetlen napfénynek ne tegye ki.  

Megfelelő tárolási környezet: Száraz hűvös helyen, közvetlen napfénytől mentes helyen. Hosszú 

ideig tárolható, figyeljen hogy ne haladja túl a lejárati időt. Tartsa távolt a lángoktól és minden 

gyújtóforrástól.  

 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 

Megelőző előírások: normál használat esetén nem szükséges 

Légzőszervi védekezés: normál használat esetén nem szükséges  

Kezek védelme: normál használat esetén nem szükséges  

A szem védelme: normál használat esetén nem szükséges 

Bőrvédelem: normál használat esetén nem szükséges.  

Expozíciós értékek (ACGIH):  TLV - TWA: (mg/m3 MAK) n.d. 

 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJSONSÁGOK 

Megjelenés és szín: szilárd, fehér 

Illat:   citrom 

pH:   (20°C, H20) n.d 

Gyulladáspont:  n.d 

Relatív sűrűség:  n.d 

Oldhatósága vízben: részben oldódik  

Oldhatósága zsírokban: n.d 

 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

Kerülendő környezet: Normál körülmények között stabil  
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Kerülendő anyagok: Kerülje a gyúlékony anyagokat, óvja a lángoktól és egyéb közvetlen 

gyújtóforrástól.  

Veszélyes lebomlás:  - 

 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

A termék nem tartalmaz lényeges toxikológiailag vizsgálandó összetevőt. 

 

A termék nem jelent komoly egészségügyi kockázatot. 

 

12. ÖKOLÓGIAI INFROMÁCIÓK 

Feltételezve a megfelelő munkavégzést, a termék nem kerül veszélyesen a környzetbe. 

Ökológiailag nem veszélyes. 

 

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS 

A termék hulladéktárolóba helyezhető. Gondoskodjon a helyi hatóságok előírásainak 

betartásáról! 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

Az előírásoknak megfelelően  

RID / ADR,  

GGVS / GGVE,  

ADNR, 

 IMDG,  

ICAO-TI/IATA-GR 

nem veszélyes 

 

15. ELŐÍRÁSOK 

Veszélyességi megjelölés:  

n.d 

Speciális óvintézkedés: 

n.d 

A termék besorolása és kódolt szerint az EU-irányelvek veszélyes összetevők 

67/548/EGK, 199/45/EEC és az azt követő változások és kiegészítők (EU-szabály 

1907/2006 - REACH) 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Az Adatlap megfelel az EU, 67/548/EGK, 199/45/EEC, 91/155/EWG és a 44/2000. (XII. 27.) EÜM 

valamint a 1907/2006 - REACH rendeleteknek.   

A fenti információ célja az adott terméknek kizárólag egészségügyi és biztonsági követelmények 

szempontjából való leírása. Ennél fogva az itt szereplő információ nem tekinthető bizonyos 

tulajdonságok vagy specifikáció garanciaképpen. A vevőnek önmaguknak kell meggyőződniük arról, 

hogy alkalmazási céljaikat tekintve ez az információ megfelelő és teljes-e, szem előtt tartva minden 
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egyéb egészségügyi és biztonsági rendelkezést vagy előírást. Legjobb tudomásunk szerint a jelen 

kiadványban szereplő információk és ajánlások megbízhatóak. Ennek ellenére a benne leírtak 

semmiképpen nem tekintendők garanciavállalásnak. Az itt leírt termékek használatára vonatkozó 

megállapítások nem tekinthetők bármiféle szabadalom megsértésére vonatkozó javaslatnak és 

bármely ilyen használattal összefüggő szabadalomsértést illetően semminemű felelősséget nem 

vállalunk. 

n.d jelölések : nem meghatározható / nem alkalmazható 


