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1.) AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA:
Az anyag/készítmény azonosítása/kereskedelmi elnevezése:
Arrixaca hideg zsíroldó folyadék 750ml szórófejes
Felhasználás: Zsíros szennyeződések eltávolítására mosható felületeken
A vállalat azonosítása:
Gyártó:
Arom S.A.
Cím, telefon, fax:
Ctra de Molina a Fortuna km 2. Apartado de Correos № 10,
30500 Molina de Segura, Murcia
Spanyolország
Tel: +34-968643100, fax: +34-968389626
http://www.arom.es
e-mail: arom@arom.es
Importálja és forgalmazza:
Cím, telefon, fax:

Agriment Kft.
6729 Szeged, Mozdony u. 12/c
Tel/fax: 62-551-351
http://www.agriment.hu
e-mail: info@agriment.hu

Sürgősségi telefonszám:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat: 06 80 / 201-199
2.)AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ: Nem ionos és anionos felületaktív
anyagok, szerves savak és fertőtlenítőszer keveréke. Erős savas, vízkő eltávolítására alkalmas
készítmény.
Veszélyes összetevők:
Alkotórészek

CAS/EINECS
Tömeg %
Veszélyszám
jel(ek)
Liquid Potassium Hydroxide
215-181-3
≤ 1.25
C
Megjegyzés: a termék veszély szerinti osztályozása a 15. pontban

R -mondatok
22, 35

3.)A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA:
Veszély besorolása: Xi Irritatív anyag.
Veszély az emberi egészségre: R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
Veszély a környezetre: Nagy mennyiségben kiömlött anyag szennyezheti az ivóvizet és a
környezetet.
4.)ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK:
Belégzés: Nincs veszély.
Szembejutás: Ha szembe kerülne, azonnal öblítse ki bőséges folyóvízzel. A szemhéjait jól tartsa
nyitva közben. Ha irritáció lépne fel, forduljon orvoshoz.
Bőrrel érintkezve: Mossa meg azonnal a bőrfelületet alaposan vízzel és szappannal. Az érzékeny
bőrt krémezze be. Távolítsa el az anyaggal szennyezett ruhát.
Lenyelés: Ne hánytassa magát. Azonnal forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórházhoz.
Soha ne provokáljon hányást, ha a páciens öntudatlan vagy rángatózik.
5.)TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK:
Alkalmazható oltóanyag: Tűz esetén az oltásra használjon vízsugarat, vízpermetet, habot,
széndioxidod, száraz vegyszereket vagy poroltót.
Oltóanyag korlátozás/kerülendő oltóanyag: Nincs.
Különleges kockázat: Nincs.
Speciális védőfelszerelés: Nem szükséges.
6.)INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA JUTÁS ESETÉN:
Személyi óvintézkedések: Ld. 8. pontban védőfelszerelések.
Környezetvédelmi óvintézkedések és ártalmatlanítási/tisztítási módszer:
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Ha kiömlött, ne engedje, hogy hígítatlanul kerüljön a csatornarendszerbe. Itassa fel nedvszívó
anyaggal és szedje fel a maradékot mechanikusan. Értesítse az illetékes területi hatóságot a
szennyezésről. Ártalmatlanítás a 13. pont szerint történjék.
Egyéb veszély: Nincs.
7.)KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:
Ld. a nemzeti normatívát a 15. pontban.
Kezelés: Háztartási használatra.
Nem szükséges speciális kezelés.
Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést.
Tárolás:
Tartsa távol gyermekektől.
Tartsa távol mindennemű élelmiszertől.
Eredeti csomagolásában, jól lezárva tárolja.
Tárolásra vonatkozó egyéb információk: Nincs.
8.)AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE-EGYÉNI VÉDELEM
Expozíciós határértékek: nem áll rendelkezésre.
Expozíció ellenőrzése: / Foglalkozási expozíció ellenőrzése:
Általános óvintézkedések és higiénia: A szokásos higiénia előírásokat tartsuk be. Kerülje a bőrrel
és szemmel való érintkezést. A termék használata közben ne egyen, igyon, vagy dohányozzon.
Légzésvédelem:

foglalkozási expozíció: nem szükséges.
használat közben: nem szükséges.

Kézvédelem:

foglalkozási expozíció: nem szükséges.
használat közben: nem szükséges, de a termék használata után
alaposan mosson kezet, az érzékeny bőrt krémezze be.

Szemvédelem:

foglalkozási expozíció: nem szükséges.
használat közben: nem szükséges.

Bőrvédelem:

foglalkozási expozíció: nem szükséges.
használat közben: nem szükséges, de a termék használata után
alaposan mosson kezet, az érzékeny bőrt krémezze be.

Környezeti expozíció ellenőrzése: Ne engedje hígítatlanul a csatornarendszerbe.
9.)FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:
Általános információ:
Állag, Megjelenés:
átlátszó folyadék
Szín:
színtelen
Szag:
standard/parfüm
Az egészségre, biztonságra, környezetre vonatkozó fontos információk:
PH (20 oC):
>10.00
Fajsúly/Sűrűség (20 oC): 1.000g/cc (20 oC)
Oldékonyság Vízben:
oldható
Oldékonyság Zsírban:
nem oldható
10.)STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG:
Kerülendő helyzetek: Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Ne tegye ki 60oC
feletti hőmérsékletnek.
Kerülendő anyagok:
Veszélyes bomlástermékek:
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Egyéb: Az előírt tárolási és kezelési feltételek közt stabil. Eredeti kartonjában rakásolva 6
hónapig, a háztartásban 12 hónapig stabil.
11.)TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:
Expozíciós hatások:
Heveny (akut) mérgezés:
Belégzés: Nem áll rendelkezésre adat.
Lenyelés/ szájon át: Nem áll rendelkezésre adat.
Bőrrel/szemmel érintkezés: Irritációt okozhat.
Krónikus (szub-akut) mérgezés:
Nem áll rendelkezésre adat.
12.)ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK:
Ökotoxicitás: Ártalmatlanítás (tartósság és lebomlási képesség)
Nincs ökotoxikus hatása.
Vízi toxicitás:
nincs.
13.)SZEMPONTOK AZ ÁRTALMATLANÍTÁSHOZ:
Általános információ: A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001.
(VI. 15. ) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.
Készítmény: A készítmény a 2000. évi XLIII. Törvény 2. számú melléklete szerint a H4 – „Irritáló
vagy izgató” veszélyességi kategóriába sorolható be.
A 16/2001. (VII. 18) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 07 06 99 EWC kódszám alá sorolható
be. Ártalmatlanítása égetéssel történhet.
Szennyezett csomagolóanyag: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18.) KöM
rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 02 EWC kódszám alá sorolható be. Vízzel való
öblítés után újrahasznosítható. Ártalmatlanítása égetéssel történhet.
14.)SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Közúton, vasúton, -ADR/GGVS, RID/GGVE: Konténeres-tengeri IMDG/GGVSea: Légi, IATA-DGR/ICAO-TI: A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes anyagnak.
15.)SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK:
Általános irányelvek: A termék az RD 255/2003. Korm. Rend. (Spanyol) (1999/45/EC Direktíva,
2001/60/EC Direktíva, 2001/58/EC Direktíva) hatálya alá esik. A termék a közösségi direktívák vagy a
megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett.

Veszélyjelzés:
Veszély azonosítása:
R mondatok:
S mondatok:

Xi
Iritáló
R 36/38: Szem- és bőrizgató hatású
S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha
lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Vonatkozó jogszabályok:
• Real Decreto RD 255/2003. A veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és
címkézéséről
• Real Decreto RD 770/1999 (V. 7.) A mosó- és tisztítószerek előállításáról, forgalomba
hozataláról és kereskedelméről
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
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25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
41/2000. (XII.20.)EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet; 2000. évi XLIII. törvény a
hulladékgazdálkodásról.

16.) EGYÉB INFORMÁCIÓK:
A 2. pontban szereplő R mondatok teljes szövege:
R22 Lenyelve ártalmas
R35 Súlyos égési sérülést okoz
Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk: a gyártó által 2008. januárjában
kibocsátott biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján
készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig
megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet
előírásainak. Aláírás és pecsét nélkül is érvényes.
Az
adatlapon
közölt
információk a publikáció
időpontjában a legjobb
tudásunk, ismereteink és
meggyőződésünk szerint
helytállóak. A megadott
információk
célja
a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
feldolgozáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz,
ártalmatlanításhoz
és

Szeged, 2008. 07. 22.
Pászti
József
Agriment Kft. Ügyvezető
igazgató
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