BIZTONSÁGI
ADATLAP
Verzió: 4

L'Arbre Vert gyümölcsös
öblítő

R:1907/2006/EC - ISO 11014-1

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT NEVE
Az anyag vagy készítmény
azonosítása

L'Arbre Vert gyümölcsös öblítő

Az anyag / készítmény rendeltetési célja

.A

termék kódszáma:

42974

Beszállító:

NOVAMEX
ZI de Passelourdain
F-86280 Saint BENOIT
Franciaország
Telefon: +33 (0)5 49 61 51 00
Fax: +33 (0)5 49 61 51 11
Email: golivier@novamex.fr;infos@novamex.fr

Vészhívó szám (az ellátást végző orvos
számára):

Vészhívó szám (az ellátást végző orvos számára):
Egyesült Királyság - Nemzeti Méreginformációs Központ Telefon: 44 / 191 22 5131

2. VESZÉLYFORRÁSOK
Legfontosabb veszélyek:

.

Különleges veszélyek:

nincs

3. A HATÓANYAGOK ÖSSZETEVŐI / ADATAI
Formula:

08BD028E1

A készítmény leírása:

Felületaktív anyagok és bioalkohol vizes oldata

A veszélyért felelős komponens(ek):

Az európai direktívák szerint egyik sem.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Belélegzés:

Friss levegő, pihenés.

Bőrrel való érintkezés:

Óvintézkedésként mosson kezet.

Szembe kerülés:

Bő vízzel, 20 percig öblögesse a szemét (a szemhéjak alatt is). Lenyelés:

Lenyelés

esetén azonnal kérjen orvosi segítséget, és mutassa meg a termék dobozát vagy a címkéjét az orvosnak.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Alkalmas oltóanyagok:

A termék maga nem éghető.
Amennyiben a termék környezete ég: minden tűzoltó anyag engedélyezett.

Biztonsági okokból NEM használható
tűzoltó anyagok:

Nincs.

Speciális tűzveszély(ek):

nincs

Speciális védőfelszerelés a tűzoltók
számára:

nincs
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6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN ANYAGKIJUTÁS ESETÉN
Személyi óvintézkedés(ek):

Nincsenek olyan veszélyek, melyek speciális elsősegélyt igényelnek.

Környezeti óvintézkedés(ek):

Kerülje el, hogy a folyadék a csatornákba, patakokba, talajvízbe vagy

alacsonyabb területekre jusson. A feltakarítás módja:

A kifolyt anyagot homokkal vagy földdel itassa fel.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés
- Óvintézkedés(ek):

Az anyag kezelése nem igényel speciális óvintézkedéseket.

- Műszaki feltétel(ek):

Az anyag kezelése nem igényel speciális óvintézkedéseket.

- Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:

Nincs szükség speciális tanácsokra

Tárolás
- Óvintézkedés(ek):

Gyermekektől távol tartandó!

- Tárolási feltétel(ek):

Fagymentes helyen tárolja

- Csomagolóanyag / tartály anyaga:

Műanyag csomagolás javasolt.

- Nem használható csomagolóanyagok:

Kerülje a bevonat nélküli, fém tartályokat.

8. AZ EXPOZÍCIÓ SZABÁLYOZÁSA / SZEMÉLYI VÉDELEM
Szabályozási paraméter(ek):
- Egészségi határérték(ek):
Személyi védőfelszerelés:
- Légzésvédelmi eszköz:

Nem szükséges.

- Kézvédelem:

Bőrre kerülés kockázata esetén a megfelelő típusú kesztyűért konzultáljon a kesztyű gyártójával.
Gumi vagy műanyag kesztyű javasolt.

- Bőr- és testvédelem:

Nincs szükség speciális ruházatra.

- Szemvédelem:

Olyan helyeken, ahol fennáll az expozíció kockázata, a porral szembeni védelemhez kialakított
szemüvegek használata javasolt.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Általános információk
- Megjelenés:

folyadék

- Szín:

fehér

- Szag:

édes

Fontos egészségügyi,
biztonsági és
környezetvédelmi
információk
- PH:
- Forráspont/-tartomány:
- Olvadáspont/-tartomány:

7
100℃
0°C

- Lobbanáspont:

>35℃

- Öngyulladási hőmérséklet:

>65°C

- Robbanási határok:

A szakirodalomban nincsenek meghatározva robbanási határok.

- Gyúlékonyság (szilárd, gáz):

A gyúlékonysági vizsgálat alapján nincs gyúlékony anyagként besorolva

- Relatív sűrűség (víz = 1):

1

- Viszkozitás:

Nincs meghatározva.

- Vízoldékonyság:

A vízzel elegyedik

- Zsíroldékonyság:

gyenge

- Oldószer-oldékonyság:

gyenge
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10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
Stabilitás:

Stabil.

Kerülendő körülmények

Előre láthatóan nincs.

Kerülendő anyagok

Nincs

Veszélyes bomlástermékek

nincs

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Akut toxicitás
- Belélegzés:

20°C-on a termék gőznyomása annyira alacsony, hogy az egészségre káros koncentráció
belélegzése szinte lehetetlen.

- Bőrrel való érintkezés:
kioldásához vezethet

A termékkel való ismételt vagy hosszú ideig tartó érintkezés a bőrben található természetes zsírok

- Szembe kerülés:

Enyhe diszkomfortot okoz. Szemsérülést nem okoz.

- Lenyelés:

hastáji görcs - hányinger

Speciális hatás(ok):

Nincs róla információ.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ
Általános információk:

A terméket soha nem szabad a lefolyóba, folyóvizekbe, továbbá olyan helyekre önteni, ahol a
talajvízbe kerülhet.

Mobilitás

felületi feszültség

Stabilitás és lebomlás a környezetben
biológiailag lebomló anyagok.

A készítményben használt felületaktív anyagok a detergensekre vonatkozó irányelveknek megfelelően
648/2004/CE Biológiai

felhalmozódás

Nem halmozódik fel a

szervezetben.
Környezeti toxicitás:

Nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagokat.

Egyéb mellékhatások

13. AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ JAVASLATOK
Hulladék / nem használt termékek:

Kerülje el, hogy a termék hígítás nélkül a csatornákba vagy a

felszíni vizekbe kerüljön. Szennyezett csomagolás:

A csomagolóanyagokat a helyi újrahasznosítóban

adja le.
További információk:

14. A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Általános információk:

nincsenek erre vonatkozó szabályok

UN szám

---

Szárazföld (Közút / Vasút: ADR/RID)
Tenger (IMDG)
Légiszállítás (ICAO/IATA)

15. AZ ELŐÍRÁSOKRA VONAKOZÓ INFORMÁCIÓK
EC szám:

Nem alkalmazható.

Szimbólum(ok):

Az európai direktívák szerint nincs.

R mondat(ok):

Az európai direktívák szerint egyik

sem.
S mondat(ok):
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16. EGYÉB INFORMÁCIÓK
A jogszabályoknak megfelelően:

A biztonsági adatlapon szereplő adatok megfelelnek a nemzeti jogszabályoknak és a CE

irányelveknek. Az anyag / készítmény rendeltetési célja

.

Előzmények
- Első kiadás dátuma:

22/01/2007

- Előző verzió dátuma:

21/01/2009

- Ezen verzió dátuma:

14/06/2010

- Verzió:

4

Készítette:

Novamex
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