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BIZTONSÁGI ADATLAP 
A 1997/2006/EK rendeletnek megfelelően

 

Termék neve:  TURTLE WAX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ CITROM ILLATTAL 
 
Kiadás ideje: 2006. február 26.  
Revízió ideje:    
 
1. Anyag-, készítmény- megnevezése, gyártó vagy importőr: 
 
 Kereskedelmi megnevezés:       Turtle Wax nyári szélvédőmosó citrom illattal és rovaroldóval 
                                                                                                                   
CAS szám: 
 
ES (EINECS) szám: 
  
 1.2   Ajánlott felhasználás:              nyári szélvédő mosó folyadék 
 
1.3 Gyártó vagy importőr adatai: 
 

Gyártó / importőr:                 Gyártó                                                               Importőr 
 
Név: DF Partner s.r.o.                                                                                     Meteor CEE Kft.
 
Székhely vagy központ: Zádverice 165, 763 12 Vizovice                            Budapestř H-1044 Ezred utca 2.
 
Adóazonosító szám:     CZ00545503                                                             14525764-2-41
 
Telefon: +420 5770 5770                                                                                 +361 688 1921
 
Fax: +420 5770 57799                                                                                      +361 688 1924 
 

1.4   Sürgősségi telefon szám:Toxikológiai Információs Szolgálat, Nagyvárad Tér 2, H-1096 Budapest 
                                                             Telefon (24 órás) +361 476 6464; +3680 20 11 99 
  
 
 
 
2. Információ az összetevőkre: 
 

A termék kémiai jellemzői:  Vízbázisú folyadék, tensid oldattal, színezékkel, aromás összetevőkkel és 
 vízzel. 
 
A termék ezeket a veszélyes anyagokat tartalmazza. : 
 

 
Az összetevő neve               CAS          EINECS      Conc. /%/    Index szám.:    Veszély Szimbólum /R-mondat 
Alkáli-aminoxid (dimethil)   61-788-90-7  263-016-9    <0,5%                                           Xi, R36/38, S26-36 
              
Az összetevő neve              CAS          EINECS      Conc. /%/    Index szám.:     Veszély Szimbólum /R-mondat   
Dimethil 3-propilammónium 4292-10-8  224-292-6      <0,4%       603-027-00-1                Xi, R36, S26-37/39  
 hidroxid
Az összetevő neve              CAS          EINECS      Conc. /%/    Index no.:         Veszély Szimbólum/R-mondat 
 
Az összetevő neve              CAS          EINECS      Conc. /%/    Index no.:         Veszély Szimbólum /R-mondat 
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Termék neve:  TURTLE WAX NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ CITROM ILLATTAL 
3. Adatok az összetevők biztonságos használata végett: NEM OSZTÁLYBA SOROLANDÓ
        A legkomolyabb káros hatások az emberi szervezetre a termék használata során: 
        A legkomolyabb káros hatása a környezetre a termék használata során: -
        Lehetséges helytelen használat esetén: 
        Szemirritációt okozhat.
 
 
 
 
 
 
 
        
      Egyéb információ: 
       4. Elsősegély instrukciók: 
 
       4.1  Általános instrukciók: 

Ha egészségügyi probléma vagy annak kétsége merül fel, forduljon orvoshoz és ismertesse vele ezt a lapot.  
Komoly koordinációs zavar vagy eszméletvesztés esetén, a beteget stabil olfalfekvésben kell szállítani. Ne erőltessen  
hányást, mert nyelőcső és légúti gyulladást okozhat. 

       4.2 Belégzése esetén: 
A beteget vigyük friss levegőre, hagyjuk nyugalomban és ne engedjük sétálni. Légzészavar vagy leállás esetén, kezdjen el 
mesterséges lélegeztetést és hívjon orvosi segítséget. Kerülje a hideggel való érintkezést.

       4.3 Bőrrel való érintkezéskor: 
Nem okoz fenyegető veszélyt, mossuk le bő, szappanos vízzel. 

       4.4 Szembe kerülés esetén: 
Minimum 15 percen keresztül mossuk ki folyó vízzel, majd minden esetben forduljunk szemészhez. 

       4.5 Lenyelése esetén: 
Öblítse ki a száját vízzel, ha a beteg nem lélegzik, lélegeztessük mesterségesen és hívjunk orvost.   

       
        
       4.6   Egyéb információk: 
  
       5. Tűzoltási és megelőző intézkedések: 
 
      5.1 Tűzoltásra alkalmas anyagok: 

A termék nem tűzveszélyes.Vízpermet, vízpára, por, medium vagy nehéz hab. A gyűjtő hűtésére használjon vízpermetet. 
      5.2 Tűzoltásra nem alkalmas anyagok: Nincs megszabva.. 

               5.3 Különös veszély: 
 Égése folyamán veszélyes bomlástermék szabadulhat fel. 

               5.4 Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: 
A veszély zónán kívül tűzálló ruha, védőruházat a hősugárzás ellen vagy thermo öltözet. 
A veszély zónán belül szigetelt, lélegző védőruházat. 

               5.5    Egyéb információk: 
 
      
              6. Intézkedések szivárgás vagy folyás esetén: 
 
              6.1 Biztonsági intézkedések az emberi védelemre: 

A szennyező anyag szivárgásakor használjon szűrővel ellátott maszkot az organikus gázok és pára ellen.  
Mellőzze a dohányzást és nyílt láng használatát és minden lehetséges tűzforrást távolítson el. 

              6.2 Biztongái intézkedések a környezet védelmére: 
Előzze meg, hogy nyílt területen szétterjedjen.  Előzze meg, hogy csatorna rendszerbe kerüljön. Informálja a megfelelő szemé- 
lyeket, ha ivóvíz rendszerbe került. 

              6.3    Tisztítás és fertőtlenítés: 
Öntse át a folyadékot az erre alkalmas, nem szivárgó tárolókba, itassa fel a maradékot a megfelelő abszorbenssel, a telített  
abszorbenst zárt tárolóban szállítsa el egy az erre engedéllyel rendelkező telephelyre. 

              6.4 Egyéb információk: 
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7. Szállítási és tárolási instrukciók: 
 
7.1 Szállítási instrukciók:   
Kezelése során ne étkezzen, igyon vagy dohányozzon. Kerülje a belégzését, bőrrel és/vagy szemmel való érintkezését. 
Tartsa be a tűz megelőzési intézkedéseket. 

         7.2 Tárolási instrukciók: 
 Dohányzás és nyílt láng használata tilos. Elektromos berendezésektől, zárt térben, tűzbiztos elválasztással tárolja. 

 
         7.3   Speciális felhasználás: 

 
 
                         8. Az expozíciós határértékek , ellenőrzés, személyi védőfelszerelések: 
 
                         8.1 Expozíciós határértékek: 

                    Ethanol komponens hygiéniai határértékei:                                                                                    NPK-P = 10mg/m                                               3, NPK-P = 5mg/m                                                                            3 
                         8.2 Expozíció korlátozása: 

                        Megfelelő a helyi szellőző, folyamatos szellőztetés, speciális esetekben hermetikusan zárt helység. 
                         8.3 Expozíció korlátozás/dolgozók: 

                        Személyi védelem 
                         8.3.1 Légzőszervek védelme:                               Szűrővel ellátott maszk az organikus gázok ellen 
                         8.3.2 Szemek védelme:                                         Védőszemüveg a kémiai hatások ellen 
                         8.3.3 Kezek védelme:                                            PVC vagy gumi védőkesztyű. 
                         8.3.4 A teljes test védelme:                                  Védőruha viselete, pamut-denimből. 
                         8.4 Egyéb információ és univerzális hygiénia: 

                     Ragaszkodjon a személyes hygiéniára vonatkozó szabályok betartására. Ne étkezzen, igyon vagy dohányozzon munka  
                    közben, ezeket hagyja a munka után. Alaposan mossa meg a kezét és a fedetlen testrészeket szappanos vízzel.  

                         8.5 Expozíció korlátozása a környezetben: 
                     A 86/2002 sz. rendelet szerint a levegő védelmében és a , 254/2001 sz. rendelet szerint a víz védelmében.

  
 
                                  9. Fizikai és kémiai jellemzők: 
 
                                  9.1 Általános információk: 

                                             Csoport (20°C-on):                                                                        folyadék 
                                             Szín:                                                                                               zöldes-sárga 
                                             Illat:                                                                                                citrom

 
                                  9.2 Fontos információk az egészség, biztonság és környezet védelme érdekében: 

                                             pH érték (°C-on és  koncentrátumban %):                                   Nincs adat 
                                             Égés pont (°C):                                                                             - 
                                             Gyulladás pont (°C) :                                                                    - 
                                             Lobbanás pont  (°C):                                                                    - 
                                             Gyúlékonyság:                                                                               nem gyúlékony 
                                             Spontán gyulladás                                                                          nincs spontán gyulladás 
                                             Illékonysági határ:  felső ethanol (v%) :                                      
                                                                              alsó ethanol   (v%) :                                        
                                             Oxidációs jellemzők:                                                                    nem oxidálódik 
                                             Tenzió (20°C):                                                                               5.6 kPa 
                                             Sűrűség (20°C-on):                                                                      998 kg/m                                                                    3 
                                             Oldhatóság (°C): 
                                                                             - vízben:                                                         vízben oldódik 
                                                                             - zsírban (beleértve speciális olajakat is):                       
 

                                  9.3 Egyéb információk: 
                                             Hőmérslékleti osztály T1, Veszélyességi osztály – II 
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10. Stabilitás és reakció készség: 

 
10.1  Stabilitás:                                                                                a termék normál körülmények között stabil  
 
10.2  Kerülendő körülmények:                                                       erős oxidáló anyagok, savak és bázisok
                                                                                                           
10.3  Távoltartandó anyagok:                        Tűz és erős hevületnek kitéve veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel.
 
10.4   Veszélyes bomlástermékek: 
 
11. Toxikológiai nformációk: 
 
11.1 Akkut toxicitás: 

-  LD50, orális, patkány                                                                                                - 
-  LD50, dermális, patkány vagy nyúl                                                            - 
-  LD50, inhaláció, patkány, aeroszolra vagy porra                              - 
-  LD50, inhaláció, patkány, gázra és gőzre                                      - 

11.2 Egyéb: 
Sub-krónikus – krónikus toxicitás:                                                                rendeltetésszerű használat mellett

nincs 
Irritáció:                                                                                                             - 
Érzékenység:                                                                                                    - 
Karcinogén:                                                                                                      - 
Mutagén:                                                                                                           - 
Emberre gyakorolt hastás:                                                                              - 
Egyéb információ: 

 
 12. Ökológiai információ: 
 12.1 Akkut toxicitás: 

-  LC50, 96 óra, aranyhal                                                                      - 
-  EC50, 48 óra, daphnia                                                              - 
-  IC50, 72 óra, alga                                                                    - 

12.2 Mobilitás: 
12.3 Persisztencia és lebonthatóság:                                                                 könnyen oldódik 
12.4 Bio-akkumulatív potencia                 
12.5  Egyéb információ:                                                                              nem tartalmaz PCB-t vagy ózonkarosító alkotókat
 
13. Hulladékkezelés és ártalmatlanítás a  185/2001 sz. rendelet szerint
13.1  A termék maradékainak és göngyölegeinek kezelésére a 98/2001.(VI.5.) rendelet irányadó. 
                                                                                                                

         13.3 Egyéb információ:  
 
                        
 
 
                  14. Szállítási előírások: 
                        Ground transport (ADR/RID):     Szállítás szempontjából nem minősül veszélyes anyagnak. 
 
                        Class:                        Szám/betű:                Biztonségi szimbólum:                   Azonosító szám:   
                             UN:         Classification code:                                 Megjegyzés: 
               
                        Water transport (IMDG) : 

 
                                Class:                                               Oldal:                                 UN szám: 
                                Csomagolás típusa :             EMS szám :                                     MFAG : 
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15. Szabályzási információk: 
 
15.1 Címkén szereplő információk: 
 
Biztonsági szimbólum:  - 
 
Veszélyes összetevő:   
 
R-mondat (teljes verzió):  - 
 
S-mondat (teljes verzió):  S 2 Gyermek elől távol tartandó                              
                                            S46 Lenyelése esetén, azonnal forduljon orvoshoz és mutassa be a címkét vagy csomagolást. 
 
15.2 Vonatkozó törvények és rendeletek: 
 -          A 648/2004 oldószer összetevőkről szóló szabályzás alapján, az amfoterikus alkotók, színezékek és illatanyagok
           koncetrációjának kevesebbnek kell lennie mint: <5% 
-         2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 
-         44/2000. (XII. 27) EüM rendelet
-         13/2001 (IV.20.) EüM-KöM együttes rendelettel módosított 41/2000 (XII.20.) EüM 
          KöM  együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról. 
-         Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és az ehhez kapcsolódó miniszteri rendeletek. 
-         Munkahelyi levegőben megengedhető harárértékek:  
- 25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
-          Hulladékok: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet 

 
15.3 Egyéb províziók: 
 
 
 
 
16. Egyéb információk: 
 
 Az összetevőkre jelzett R mondatok teljes szövege: 
 
 
 R 36            Szemirritáló 
 R 36/37       Szem- és bőrirritáló 
 
 Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített
 biztonsági adatlap) alapján készült. A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre
 korlátozódnak, tájékoztató jellegűek, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és
 semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak. Az érvényben lévő előírások és
 rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások 
 figyelembevétele, ill. a termék biztonságos kezelése a felhasználó kötelessége. 
 
 
Ezt a biztonsági adatlapot kiadta:
 Meteor CEE Kft.
 Ezred utca 2. ř 
H-1044 Budapest 
tel.:  +361 688 1921 
 
 




