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1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása: 

 
1.1.A keverék neve:   GARDEN CARPET FOAM- Kárpittisztító 

                                                           
1.2. Felhasználás:   kárpittisztító aeroszol 
 
1.3. Gyártó/Szállító cég neve, címe: SORA KOZMETIK VE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. 
       Gazitepe Köyü Fabrikalar Mevki 
       Ördekcioglu Cad. No: 7 

Silvri/Istambul 
TURKEY 
Tel.: +90 212 738 8464 
Fax: +90 212 738 8463 
www.soracosmetics.com 
info@soracosmetics.com 
Kontakt: Umit Kalfa 
umit.kalfa@soracosmetics.com 

 
1.4. Forgalmazó cég neve, címe: Forexish  Kft 
     1117. Budapest, Bánát u. 14. 
     tel.:06/20-497-3770 
 
1.5.A forgalomba hozatalért Forexish  Kft 
      felelős:    1117. Budapest, Bánát u. 14. 
     tel.:06/20-497-3770f     
                                                          Kontakt: Palágyi Zsuzsanna 
 
1.6. Sürgősségi telefon:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

Szolgálat, 1097. Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon: 06-80-201-199 (éjjel-nappal hívható) 

2. Veszélyesség szerinti besorolás: 

A keverék a 2000. évi XXV. számú  törvény, valamint a módosított  44/2000. (XII. 27.) EüM. 
számú rendelet szerint a termék  veszélyes keveréknek minősül, jelölésköteles. 
Veszélyesség szerinti besorolás: F+ fokozottan tűzveszélyes 
 
Címkézési elemek: 
           F+ 

 
fokozottan tűzveszélyes 
 

R12  Fokozottan tűzveszélyes 
S2  Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S23  A keletkező permetet nem szabad belélegezni 

S24/25  Kerülni kell a bőrrel való érintkezési és a szembejutást 

S51   Csak jól szellőztetett helyen használható 

http://www.soracosmetics.com/
mailto:info@soracosmetics.com
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Figyelmeztetés: A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti 
hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe, dobni még üres 
állapotban is tilos. Tilos nyílt lángba, vagy izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol 
tartandó- Tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet 
 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok: 

Veszélyes anyag tartalom: 
Megnevezés CAS szám EINECS 

szám 
Koncentráció 

% 
Veszélyjel R- mondatok 

Bután 106-97-8 203-448-7 10-20  F+ 12 

Izobután 75-28-5 200-857-2 5-10 F+ 12 

Propán 74-98-6 200-827-9 5 -10 F+ 12 

Izopropilalkohol 67-63-0 200-661-7 3-7 F, Xi 11, 36,67 

Az R - mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt 
 

4. Elsősegélynyújtási intézkedések: 

Általános információk: az érintettet friss levegőre kell vinni. A sérültet – ha nincs 
öntudatánál – nem szabad itatni. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 
Belélegezve:az érintettet melegen és nyugalomban kell tartani, friss levegőre kell vinni. 
Tartós panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 
Lenyelés esetén: a szájat ki kell mosni, vizet vagy tejet kell inni. Az érintettet megfigyelés 
alatt kell tartani. Hánytatni nem szabad. Hányás esetén a fejet lehajtva kell tartani. Az 
érintettet kórházba kell vinni és utasításokat be kell tartani.  
Bőrrel érintkezve: A szennyezett bőrfelületet vízzel le kell mosni. A szennyezett ruházatot le 
kell vetni és a bőrfelületet azonnal le kell mosni vízzel.  
Szemmel érintkezve: a kontaktlencsét el kell távolítani. Nyitott szemhéjakkal a szemet  
15 percen keresztül kell vízzel öblíteni. Tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések  

Alkalmazható oltóanyagok: alkoholálló hab,  széndioxid,száraz oltószer, homok, dolomit. 
Víz nem használható. 
Speciális tűzoltási eljárás: az elfolyó vizet csatornába, vízfolyásokba engedni nem szabad. 
Árkokat kell létesíteni erre a célra. A tűz következtében keletkező gőzöket nem szabad 
belélegezni. 
A tartályokat vízzel hűteni kell  
Tűz-és robbanásveszély:tűz következtében toxikus gázok keletkeznek. 
Speciális veszélyek: a keverék tűzveszélyes, felmelegedés következtében a gőzök a 
levegővel robbanóképes elegyet képezhetnek. 
Külön védőfelszerelés: Légzőkészülék, teljes védőruházat. 

6. Intézkedés véletlenszerű expoziciónál: 

Személyi védelem: Védőruházat a 8. fejezetben. 
Az aeroszol gőzeinek belélegzését, valamint bőrrel, szemmel történő érintkezést kerülni kell. 
Dohányozni tilos, tűzforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. A sztatikus feltöltődés veszélye 
fennáll. A megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. 
Kifolyása esetén csúszásveszély áll fenn. 
Környezetvédelmi intézkedések: csatornába, folyó vizekbe történő kerülését kerülni kell.  
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Kifolyása esetén a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell. 
Az összegyűjtött keveréket el kell távolítani a munkahelyről és felcímkézett tartályba kell 
gyűjteni. 
Tisztítási/eltávolítási eljárások:Éghető anyagtól távol kell tartani. 
A kiömlött keveréket  abszorbeáló anyaggal, száraz homokkal, kell felitatni és konténerben 
gyűjteni. A szennyezett területet vízzel le kell mosni. 
Kis mennyiség kiömlése esetén nem éghető abszorbenssel kell megkötni. 
A kiömlés helyét le kell mosni. 
Ártalmatlanítani 13. fejezetben. 
 

7. Kezelés és tárolás: 

Kezelés: 
Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. A kontakt lencsét el kell távolítani. 
Hőtől,nyílt lángtól távol kell tartani. 
Kezelése közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Közvetlen napfénytől védeni kell. 
 
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, fe
hőmérsékletnek, napfénynek,sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe, dobni még üres 
állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól 
távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
 
Tárolás: 
Száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolható. 
Hőtől, szikrától, nyílt lángtól távol kell tartani. 
Élelmiszertől italtól, takarmánytól távol tartandó. 
Mechanikai/fizikai veszélyektől védeni kell. 
 

8.  Az expozició ellenőrzése/egyéni védelem: 

 Munkahelyi levegőben megengedett expoziciós határérték: A készítmény munkahelyi 
 légtérben megengedhető határértékkel az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM. Együttes 
 rendelete szerint  szabályozott. 
CAS szám:106-97-8- n-Bután  AK érték: 2350 mg/m3 CK érték: 9400 mg/m3 

CAS szám:67-63-0   Izopropilalkohol AK érték: 360 mg/m3 CK érték: 1440 mg/m3 
Egyéb szabályozás: 
CAS szám:74-98-6   Propán   TWA érték, 8 h:1800 mg/m3, 1000ml/m,3 

     
 
Technikai adatok: biztosítani kell a helyi és általános szellőzéstől 
Légzésvédelem: ha a munkahelyi expoziciós érték a határérték fölött van, légzőkészüléket 
kell használni 
Kézvédelem: védőkesztyűt kell használni a közvetlen érintkezés veszélye vagy fröccsenés 
esetén 
Szemvédelem: jól záró védőszemüveg 
Egyéb védelem:a levegőszennyeződést a határérték alá kell szorítani. Viseljen megfelelő 
védőruházatot a folyadékkal történő érintkezés elkerülésére,vagy a gőzökkel történő tartós 
érintkezéskor. Szemmosási és zuhanyozási lehetőségnek lenni kell. 
Higiéniai előírások: A szennyezett bőrfelületet azonnal le kell miosni. Munka végeztével, 
vagy étkezés előtt kezet kell mosni. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. 
A szennyezett ruházatot el kell távolítani. A szennyezett ruházatot el kell különíteni és újra 
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használata előtt ki kell mosni. 
 
 
 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

Forma:    aeroszol 
Szín:     fehér, opálos 
Szag:     illatosítástól függő 
Sűrűség 20°C-on:   0,900-1,020 g/cm3 

pH érték:   8-10 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 

Stabilitás: 
Normál tárolási körülmények között, szakszerű használat esetén stabil. 
Kerülendő körülmények: 
Tűzforrástól, nyílt lángtól távol tartandó. magas hőmérséklet, közvetlen napsugárzástól 
védeni kell. 
Kerülendő anyagok:gyúlékony, éghető anyagok 
Veszélyes bomlástermékek: 
Tűz esetén: széndioxidok, toxikus gázok vagy gőzök. 
 

11. Toxikológiai adatok: 

Akut toxicitás: 
CAS szám: 67-63-0 Izopropilalkohol 
Szájon át:   LD50    5045 mg/kg  patkány 
Bőrön keresztül: LD50    12800 mg/kg  nyúl 
Belélegezve:  LC50/40óra:       30 mg/kg  patkány 
Belélegezve: nagy koncentrációban gőzei a légzőszerveket irritálhatja, köhögtethet.  
Lenyelve: emésztőszervi tüneteket, gyomorbántalmakat okozhat. 
Bőrrel érintkezés: a bőr kiszáradását, irritációját /ekcéma okozhatja. 
Szembe kerülve: irritálhatja a szemet, a szem kipirosodást okozhatja. 
 

12. Ökológiai információk: 

Ökotoxicitás: ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 
okozhat. 
Mobilitás: a keverék vízben oldódik. 
Bioakkumulációs képesség: adat nem áll rendelkezésre  
Lebomlás: adat nem áll rendelkezésre  

13. Ártalmatlanítási szempontok: 

A 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet és a 16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet előírásai az 
irányadók. 

Általános információ:A hulladék kezelésénél figyelembe kell benni az aeroszolra vonatkozó 
biztonsági előírásokat. Az üres palackot nem szabad kiszúrni, elégetni. 
Ártalmatlanítás: az üres palackot elégetni nem szabad, mert robbanásveszélyes. 
Az ártalmatlanítást a helyi előírásoknak megfelelően kell végezni. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 

UN szám: 1950 
ADR Osztály: 2.1 
Osztályozási kód: 2. osztály, Gáz 
Veszélyjelzés: 2.1 
ADR címkézés: 2.1 
Vízi szállítás: 
IMDG/GGV Osztály: 2.1 
UN szám: 1950 
 
Légi szállítás: 
ICAO/IATA Osztály: 2.1 
UN szám: 1950 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk: 

A vonatkozó rendeletek: 

1907/2006/EK REACH 
453/2010/EK 

Munkavédelem, munkaegészségügy 
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 

Veszélyes anyagok 
2000.évi XXV. törvény a kémia biztonságról 
44/2000.(XII. 27.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól. 
Módosított 25/2000.(IX.30.)EüM-SZCSM. rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 
43/2004.(IV.26). ESZCSM-KvVM rendelet 

Veszélyes hulladék 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 192/2003.(XI.26) Korm. Rendelet 
16/2001.(VII.18.) KÖM rendelet 
1/2010. (I.8.) NFGM. Rendelet 
 

16. Egyéb információk: 

 
A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege: 
R12 Fokozottan tűzveszélyes 
R36 Szemizgató hatású 
R67  Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 

 
A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek 
leírása a biztonsági elvárások szempontjából.  Termékeink felhasználói felelősek a hatályos 
jogszabályok és szabályozások figyelembe vételéért. 
 
Az adatlap a 2012. 01. 01-én felülvizsgált „GARDEN CARPET FOAM”című angol nyelvű 
adatlap alapján készült. 


