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1 Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

 Termékazonosító 
 Márkanév: Boom/Alio KÉZI MOSOGATÓSZER ALMÁVAL & MENTÁVAL 
 Cikkszám: 1009856 
 Anyag/készítmény alkalmazása Kézi mosogatószer 
 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
 Gyártó: 

Dalli-Werke GmbH & Co.KG 
Zweifaller Straβe 120 
D-52224 Stolberg 
Tel.: +49-2402 8900 

 
 További információk kaphatók: 

Rechtliche Produktsicherheit 
Health Safety Environment (HSE) 
dalli-msds@dalli-group.com 

 Sürgősségi telefonszám: 
hívja +44-870-6006266 
National Poisons Informations Service (Országos Méreg Információs Szolgálat) (Birmingham-i 
Központ) 
West Midland Poison Information Unit (Nyugat-Midland-i Méreginformációs Egység) 
Városi Kórház 
Dudley Road, Birmingham, West Midlands, B18 7QH 

 
2. Veszélyazonosítás 
 

 Az anyag vagy keverék besorolása 
 Besorolás a 67/548/EEC irányelv vagy az 1999/45/EC irányelv szerint   Nem alkalmazható. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Címkeelemek 
 Címkézés az EU irányelvei szerint: 

A terméket nem osztályozzák és jelölik az EU irányelvei / vonatkozó nemzeti törvények szerint. 
Tartsa be az általános biztonsági szabályokat a vegyszerek kezelésekor. 

 
 Bizonyos készítmények különleges címkézése: 

Biztonsági adatlap a professzionális felhasználók kérésére rendelkezésre áll. 
 Egyéb veszélyek 
 PBT és vPvB értékelés eredményei 
 PBT: Nem alkalmazható. 
 vPvB: Nem alkalmazható. 

 
3 Összetétel / összetevők adatai 
 

 Kémiai jellemzés: Keverékek 
 Leírás: Az alábbiakban felsorolt anyagok keveréke nem veszélyes adalékokkal. 
 Veszélyes alkotóelemek: 

CAS: 68891-38-3 
NLP: 500-234-8 
Nyilvántartási szám: 01-2119488639-16 

Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók  
 Xi R38-41 

 Szemkárosodás, 1, H318;  Bőrirritáció 2, H315 

5-15% 
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CAS: 61789-40-0 
EINECS: 263-058-8 

1-Propanaminium, 3-amno-N-(karboximetil)_N,N-
dimetil-, N-kókusz acilszármazékok, belső sók 
  Xi R36 

 Szemirritáció 2, H319 

5-15% 

 További információk: Lásd a felsorolt kockázatokat tartalmazó mondatok szövegezését a 16. 
bekezdésben. 

 
4 Elsősegély nyújtási információk 

 Elsősegély intézkedések leírása 
 Belégzéskor: Vigye az érintett személyeket friss levegőre és tartsa csendben. 
 Bőrrel érintkezéskor: Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 
 Szemmel érintkezéskor: 

Öblítse a nyitott szemet néhány percig folyóvízben. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon 
orvoshoz. 

 Lenyeléskor: Azonnal hívjon orvost. 
 Tájékoztatás az orvosnak: 
 Legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt 

Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 Azonnali orvosi ellátás javallata és különleges kezelés szükséges 

Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 
5 Tűzvédelmi intézkedések 

 Oltóanyagok 
 Megfelelő oltóanyagok: 

CO2, por és vízpermet. A nagyobb tüzeket vízpermettel vagy alkoholálló habbal oltsa. 
 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek  Nem áll rendelkezésre további releváns 

információ. 
 Tanácsok tűzoltóknak 
 Védőfelszerelés: Nincs szükség különleges intézkedésekre. 

 
6 Véletlen kibocsátás esetén szükséges intézkedések 

 Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és sürgősségi eljárások 
Kiszivárgott/kifolyt terméken különös csúszásveszély. 

 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedje, hogy a szennyvízcsatornába / felszíni vagy talajvízbe 
kerüljön. 

 Elkülönítési és feltakarítási módszerek és anyag 
Itassa fel folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savlekötők, univerzális kötőanyagok, 
fűrészpont). 

 Hivatkozás egyéb bekezdésekre 
Lásd a biztonságos kezelésre vonatkozó információkat a 7. bekezdésben. 
Lásd a személyes védőfelszerelésre vonatkozó információkat a 8. bekezdésben. 
Lásd az ártalmatlanítási információkat a 13. bekezdésben.                                        (Folytatás a 3. oldalon) 

7  Kezelés és tárolás 
 Kezelés 
 Biztonságos kezeléshez szükséges óvintézkedések  Nem szükséges különleges óvintézkedés, ha 

megfelelően használják. 
 Tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó információk: Nincs szükség különleges intézkedésekre. 

 
 Biztonságos tárolás feltételei, beleértve az összeférhetetlenségeket 
 Tárolás: 
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 Követelmények, melyeknek meg kell felelniük a tárolóhelyiségeknek és tartályoknak: Csak eredeti 
tartályban tárolja. 

 Információk a tárolásról egy közös tárolólétesítményben: Nem szükséges. 
 További információk a tárolási feltételekről: Fagytól védeni kell. 
 Specifikus végfelhasználás: Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 

 
8 Veszélyeztetettség ellenőrzése / személyes védelem 

 További információk a műszaki létesítmények kiviteléről: Nincs további adat¸ lásd 7. pont. 
 
 Ellenőrzési paraméterek 
 Határértékkel rendelkező összetevők, melyek monitoringot igényelnek a munkahelyen: 

A termék nem tartalmaz releváns mennyiségű kritikus értékkel rendelkező anyagot, melyeket 
ellenőrizni kellene a munkahelyen. 

 További információk: A készítéskor érvényes listákat használtunk alapként. 
 

 Veszélyeztetettség ellenőrzése 
 Személyes védőfelszerelés: 
 Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 

Tartsa élelmiszerektől, italoktól és táplálékoktól távol. 
Mosson kezet a szünetek előtt és a munka végén. 

 Légzőszervek védelme: Nem szükséges. 
 Kézvédelem: nem vonatkozik rá 
 Kesztyű anyaga: nem szükséges 
 Kesztyűanyagba hatolási idő: nem vonatkozik rá 
 Szemvédelem: nem szükséges 

 
9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 Általános információk 
 Külső megjelenés: 

Halmazállapot:                               Folyadék 
Szín:                                                Világoszöld 

 Szag:                                               Jellegzetes 
 pH—érték 20°C-on:                      6,0 – 7,5 
 Állapotváltozás 

Olvadáspont/Olvadási tartomány: Meghatározatlan. 
Forráspont/Forrástartomány:       Meghatározatlan. 

 Lobbanáspont:                               Nem alkalmazható. 
 Öngyulladás:                                 A terméknél nem tapasztalható öngyulladás. 
 Robbanásveszély:                         A termék nem jelent robbanásveszélyt. 
 Sűrűség 20°C-on:                        1,030 g/cm3 (+/- 0,01) 
 Oldhatóság / Elegyíthetőség vízzel:  Teljesen elkeverhető. 
 Egyéb információk:                        Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 

 
10 Stabilitás és reakcióképesség 
 

 Reakcióképesség 
 Kémiai stabilitás 
 Elkerülendő hőre bomlás / feltételek: 

Nincs bomlás, ha az előírásoknak megfelelően használják. 
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 Veszélyes reakciók lehetősége  Nem ismert veszélyes reakció. 
 Kerülendő feltételek  Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 Inkompatibilis anyagok: Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert veszélyes bomlástermék. 

 
12 Toxikológiai információk 
 

 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
 Akut toxicitás 
 Elsődleges irritáló hatás: 
 bőrön: Nincs irritáló hatás. 
 szemen: Nincs irritáló hatás. 
 Érzékenyítés: Nem ismert érzékenyítő hatás. 
 További toxikológiai információk: 

Ha az előírásoknak megfelelően használják és kezelik, a terméknek nincs káros hatása a 
tapasztalatunk és a számunkra biztosított információk szerint. 

 
12 Ökológiai információk 
 

 Toxicitás 
 Vízi toxicitás:  Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 Állandóság és gyengíthetőség: A tartalmazott felületaktív anyagok biológiailag lebomlanak. 
 Környezetvédelmi rendszerekben mutatott viselkedés: 
 Biológiai felhalmozódás lehetősége  Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 Mobilitás a talajban  Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 
 További ökológiai információk: 
 Általános megjegyzések: 

2-es osztályú vízveszély (Német rendelet) (Önértékelés): veszélyes a vizekre 
Ne engedje, hogy a termék elérje a talajvizet, vízfolyást vagy szennyvízrendszert. 
Veszélyes az ivóvízre, még ha kis mennyiség szivárog is a talajba. 
A készítményben tartalmazott felületaktív anyagok megfelelnek a biológiai lebonthatóság 
kritériumainak a tisztítószerekre vonatkozó 648/2004 sz. rendelet (EK) szerint. Az ilyen állítás 
alátámasztására szolgáló adatokat a tagállamok illetékes hatóságai számára elérhetően tartják, és a 
közvetlen kérésre a rendelkezésükre bocsátják vagy egy tisztítószer gyártó kérésére szintén. 

 PBT és vPvB értékelés eredményei 
 PBT: Nem alkalmazható. 
 vPvB: Nem alkalmazható. 
 Egyéb káros hatások: Nem áll további releváns információ rendelkezésre. 

 
13 Ártalmatlanítási szempontok 

 Vízkezelési módszerek 
 Ajánlás  Kisebb mennyiségek elhelyezhetők a háztartási hulladékkal. 
 Európai hulladékkatalógus 
07 00 00 HULLADÉKOK SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL 
07 06 00 hulladékok a zsírok, szappanok, tisztítószerek, fertőtlenítők és kozmetikumok MFSU-jából 

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyaoldatok 
 

 Tisztítatlan csomagolás: 
 Ajánlás: Az ártalmatlanítást a hivatalos rendeletek szerint kell végezni. 
 Ajánlott tisztítószerek: Víz, szükség esetén tisztítószerekkel. 



 

 

 
Biztonsági adatlap 

1907/2006/EC, 31. cikkely 

 
 
 

 
Nyomtatás időpontja: 2013.03.11. 

 
Verzió: 1 

 
Módosítás: 2013.02.14. 

Márkanév: Boom/Alio KÉZI MOSOGATÓSZER ALMÁVAL & MENTÁVAL 
 

5 oldal 

14 Szállítási információk 
 UN-szám 
 ADR, ADN, IMDG, IATA                      Üres 
 UN megfelelő szállítási név 
 ADR, ADN, IMDG, IATA                     Üres 
 Szállítási veszélybesorolások 
 ADR, ADN, IMDG, IATA 
 Osztály                                                    Üres 
 Csomagolási csoport 
 ADR, IMDG, IATA                               Üres 
 Környezeti veszélyek: 
 Tengeri szennyezőanyag:                      Nincs 
 Különleges óvintézkedések a felhasználónál     Nem alkalmazható 
 Ömlesztve szállítás a MARPOL73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerint    Nem alkalmazható 
 Szállítási/Kiegészítő információk:       Nem veszélyes a fenti specifikációk szerint. 

 
15 Szabályozási információk 
 

 Anyag- vagy keverék-specifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
szabályozások/törvények 

 Nemzeti szabályozások: 
 Használat korlátozására vonatkozó információk: 

Foglalkoztatási korlátozást a fiatalkorúakra vonatkozóan be kell tartani. 
Foglalkoztatási korlátozást a terhes és szoptató nőkre vonatkozóan be kell tartani. 

(Folytatás a 6. oldalon) 
 Kémiai biztonság értékelése: Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

 
16 Egyéb információk 
 

Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez azonban nem képezhet garanciát bizonyos 
termékjellemzőkre és nem hozhat létre jogerős szerződéses kapcsolatot. 

 
 Vonatkozó mondatok 

H315 Bőrirritációt okoz. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
R36  Irritálja a szemet. 
R38 Irritálja a bőrt. 
R41  Súlyos szemkárosodás kockázata. 

 
 A anyagbiztonsági adatlapot kiadó osztály: 

Rechliche Produktsicherheit 
Health Safety Environment (HSE) 

 


