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1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

-1.1 Termék azonosító 

Kereskedelmi megnevezés: ALPIN WEISS Oliva Tej Krémszappan 

Cikkszám: 4260198340364 

-1.2 Az anyag vagy keverék jellemző és ellenjavallt felhasználása: kozmetikum 

-1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Vermittlung Agentur Hadi Khedmatgar 

Am Industriepark 33 

 

84453 Mühldorf am Inn  

Deutschland 

Tel.: 0049 (0) 8631 901 90 42 

Fax.: 0049 (0) 8631 16 10 03  

E-mail: info@alpin-weiss.de  

www.alpin-weiss.de 

A biztonsági adatlapért felelős személy 

E-mail: msds@alpin-weiss.de 

Tel.: 0049 (0) 8631 901 90 42  

Fax.: 0049 (0) 8631 16 10 03 

-1.4 Sürgősségi telefonszám: 
Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik Rechts der Isar der Technischen Universität 

Ismaninger Str. 22 

81675 München 

Deutschland 

+49 89 19 240 

  

http://www.alpin-weiss.de/
mailto:msds@alpin-weiss.de
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2 A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 

-2.1 Az anyag vagy keverék osztályba sorolása 

Az összetevők besorolása a 1272/2088 ES sz. rendelet szerint: nincs jelezve 

Az összetevők besorolása a 1999/45/ES sz. szabályozás szerint: nincs jelezve 

A termék használatával összefüggő fizikai és kémiai jellemzők szempontjából legjelentősebb 

negatív hatás: nincs jelezve   

A termék használatával összefüggő egészségügyi és környezetvédelmi jellemzők szempontjából 

legjelentősebb negatív hatás: nincs jelezve   

 

-2.2 Alkotóelemek 

Veszélyes alkotóelemek 
Alkohol C 10-16, etoxilezett szulfátok nátrium-só (ES: 500-223-8) 

1-propaminium (ES: 263-058-8) 

Kókuszolaj, reakció termékek és dietanol-amin (ES: 232-483-0) 

 

Egyes készítmények különleges jelölése: 

Biztonsági adatlap hivatásos felhasználók részére kívánságra rendelkezésre. 

-2.3 Egyéb veszélyek: Az elvégzett irritáció tesztek alapján a termék nem minősül veszélyesnek. 

Osztályozási rendszer: 
Szemmel való érintkezés: Irritációt okozhat. 

Bőrrel való érintkezés: Nincs 

Lenyelés: Nincs 

Belélegzés: Nincs 

Egyéb veszélyek: Nincs 

PBT-és a vPvB-értékelés 
PBT: Nem alkalmazható. 

vPvB: Nem alkalmazható. 

  

3 AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
-3.1  

-3.2 Keverékek 

Leírás: A lent felsorolt összetevők és nem veszélyes adalékok elegye. 

 

CAS sorsz. leírás % Index R-kifejezés 

CAS: 68585-34-2 

ES: 500-223-8 

Alkohol C10-16  

etoxilezett szulfátok nátrium-só 

Xi R36/38 

15-30 % 

CAS: 61789-40-0 

ES: 236-058-8  

1-propaminium 

Xi R36 

<= 2,5 % 

CAS: 8051-30-7 

ES:232-483-0 

kókuszolaj 

dietanol-amin reakciótermékek 

Xi R36/38 

<= 2 % 

Kiegészítő információ: A felsorolt kockázat jellegére utaló mondatok kifejtését lásd a 16. fejezetben. 
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4 ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

-4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása 
Kétség esetén, vagy ha egészségügyi problémák merülnek fel, forduljon orvoshoz és mutassa meg neki 

ezt a Biztonsági Adatlapot. Eszméletvesztés esetén fektesse a beteget oldalfekvésbe, ellenőrizze a légutak 

átjárhatóságát. Nem szabad hányást előidézni. 

Ha az áldozat hány, ügyeljen a hányadék belélegzésének elkerülésére. 

Belélegzés esetén:  
Hagyja el a területet. A légzőszervek irritációja esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén:  
Mossa le meleg vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.. 

Szembe kerülés esetén:  
Vegye ki a kontaktlencséket. Öblítsen bőséges langyos vízzel legalább 10-15 percig és forduljon 

orvoshoz. 

Lenyelés esetén:  
Öblítse ki a szájat tiszta vízzel. Nem szabad hányást előidézni. Forduljon orvoshoz. 

Információ az orvos számára: 

-4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások  Nem jelzett. 

-4.3  Az azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének felismerése 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

  

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

-5.1 Oltóanyag Az adott környezetben alkalmazható tűzoltási módszer alkalmazandó. 

Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható:  
Nem ismert. Az adott környezetben alkalmazható tűzoltási módszer alkalmazandó. 

-5.2  Az anyag vagy keverék okozta különleges veszélyek Nem ismert. 

-5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen teljes védőöltözetet. 

További információk: Nem robbanásveszélyes. Nem öngyulladó. Nem gyúlékony. 

  

6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KIBOCSÁTÁS ESETÉN 

-6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Nem szükséges. 

-6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Akadályozzuk meg a talajba, csatornába, felszíni- vagy talajvízbe kerülést. 

-6.3 A tárolás és feltakarítás módszerei és anyagai:   
Fedjük be megfelelő (nem gyúlékony) nedvszívó anyaggal (homok, föld, ...), helyezzük lezárt 

konténerekben, és távolítsa el a 13. pont szerint. 

Az összegyűjtött anyag a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Nagy mennyiségű keveréket 

kijutása esetén értesítse a tűzoltókat és a Környezetvédelmi Minisztérium. 

A keverék eltávolítása után mossuk le a szennyezett területet nagy mennyiségű tiszta vízzel vagy egyéb, 

megfelelő mosószerrel. Ne használjon oldószert. 

-6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Veszélyes anyagot nem bocsát ki. 

A biztonságos kezelésről lásd a 7. fejezetben közölt információkat  

A személyes védőfelszerelés lásd a 8. fejezetben közölt információkat. 

Az ártalmatlanításról lásd a 13. fejezetben közölt információkat. 
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7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

-7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  

A keveréket olyan helyen használjuk, ahol nem érintkezhet nyílt lánggal vagy egyéb gyújtó hatású 

eszközzel. Védje a napfény hatásától. Szivattyúzáskor csak földelt csöveket, vezetékeket használjon. 

Szájba és szembe ne kerüljön. Viselje a 8. bekezdésben előírt védőfelszereléseket. Tartsa be a vonatkozó 

biztonsági és egészségügyi előírásokat. 

-7.2 A biztonságos tárolás feltételei, esetleges összeférhetetlenségek 

Tárolás szorosan lezárt tartályokba hideg, száraz, jól szellőztetett, erre a célra kijelölt helyiségben. 

Tárolási hőmérséklet +5 - +25C 

Az adott feltételek esetén tárolási mennyiségi korlátozás nincs. 

-7.3 Specifikus felhasználás:  
Kozmetikum, személyi higiénia 

 

  

 
8 AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM 

 

-8.1 Ellenőrzési paraméterek 
Nincsenek. 

-8.2 Az anyag hatásának való kitettség 

-8.2.1 Műszaki feltételek biztosítása  
A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossági intézkedéseket kell betartani. Dolgozzon jól 

szellőztetett szobában. Egyéb esetben használjon megfelelő védőeszközöket, különösen 

légzésvédelmet. Ne egyen, igyon, vagy dohányozzon munka közben. Munka után és szünetek előtt 

mosson kezet. 

Bőrvédelem:  
Kéz védelme – munkakesztyű, ismétlődő érintkezés esetén használjon kézkrémet.  

Szennyeződés esetén mosson kezet. 

Légzésvédelem:  
Használjon légszűrő maszkot a szerves gőzök, vagy önálló légzőkészüléket ha az NPK-PL 

méregszintet meghaladó, vagy rosszul szellőztetett helyiségben dolgozik.  

Hőhatás: nincs feltüntetve 
-8.2.2  
-8.2.3 A környezeti hatások:  

Tartsa be az általános környezetvédelmi rendszabályokat, lásd 6.2 pont. 

  

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

-9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 

Megjelenés: 
Halmazállapot:  Folyadék 

Szín:  Fehér 

Szag:  Parfümös 

Szagküszöbérték:  Nincs meghatározva. 

 

PH-érték 20°C-on (68 °F):  5,0-8,0 

Forráspont :  100°C 

Relatív sűrűség: 1,03-1,05 g/cm
3
 0°C-on  

 

-9.2 Egyéb információk: 
Lobbanáspont:  nem lobbanékony 
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10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

-10.1 Reakciókészség  Szokásos használat esetén a keverék nem reakcióképes. 

-10.2 Kémiai stabilitás: Szokásos használat esetén stabil 

-10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Nincs feltüntetve 

-10.4 Kerülendő körülmények:  
Szokásos használat esetén a termék stabil, nincs lebomlásveszély 

-10.5 Nem összeférhető anyagok:  
Tartsa távol erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől a veszélyes exoterm reakciók kiváltásának 

elkerülése érdekében. 

-10.6 Veszélyes bomlástermékek:  
Szokásos használat esetén képződés veszélye nem áll fenn. 

Tűz esetén és magas hőmérsékleten veszélyes anyagok képződhetnek (szén-monoxid, szén-dioxid, szén-

oxidok és füst) 

  

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

 Akut toxicitás: Nincs jelölve. 

-11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
Az NPK-P értéket meghaladó oldószer gőz belégzése a koncentráció és a kitetettség függvényében akut 

inhalációs mérgezést okozhat. Ingerelheti a nyálkahártyát és a légzőszerveket, hatással lehet a központi 

idegrendszerre. A következő tünetek jelentkezhetnek: fejfájás, szédülés, kimerültség, általános 

gyengeség, narkotikus hatás, rendkívüli esetekben öntudatvesztés. A készítménnyel történő hosszú távú 

és ismételt érintkezés a bőr zsírtartalom csökkenéséhez és bőrszárazsághoz vezethet. A készítmény képes 

ép bőrön át is felszívódni. Szembe kerülés esetén irritációt és visszafordítható károsodást okozhat.  

Szokásos használat esetén káros hatás nem volt megfigyelhető. 

Krónikus toxicitás: a keverékre nincs meghatározva, az alkotórészek nem okoznak krónikus toxicitást. 

Érzékenyítés: a keverékre nincs meghatározva, nem várható  

Karcinogén hatások: a keverékre nincs meghatározva, az alkotórészek nem karcinogén hatásúak. 

Mutagén hatások: a keverékre nincs meghatározva 

Toxikus hatás a szaporodásra: a keverékre nincs meghatározva, az alkotórészek szaporodásra nem 

toxikusak 

 

  

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

-12.1 Toxicitás 
Toxicitás vízi élőlényekre: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

-12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A keverék biológiai úton lebontható.  

Környezeti feltételek melletti viselkedés: 

-12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

-12.4 A talajban való mobilitás Vízben oldható. 

-12.5 PBT-és a vPvB-értékelés Nincs meghatározva. 

PBT: Nem alkalmazható. 

vPvB: Nem alkalmazható. 

-12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
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13 ÁRTALMATLANÍTÁSI MEGFONTOLÁSOK 
Környezetszennyezési veszély – járjon el a módosított 185/2001 Sb. törvény és a végrehajtási utasítások 

alapján  

-13.1 Hulladékkezelési módszerek 
A módosított 185/2001 Sb. törvény, a csomagolásról szóló módosított 477/2001Sb törvény, és az azt 

kiegészítő törvények (Csomagolási Törvény), a hulladékok veszélyes tulajdonságairól szóló módosított 

376/2001Sb rendelet, a módosított 381/2001 Sb rendelet (Hulladék katalógus), a módosított 383/2011Sb 

rendelet a hulladékokról 

  

14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
ADR szerinti veszélyességi besorolás 
 

OSN szám 

ADR, ADN, IMDG, IATA  

Érvénytelen 

Az ENSZ szerinti fuvarozási megnevezés 

ADR, ADN, IMDG, IATA  

Érvénytelen 

Szállítási veszélyességi osztály (ok) 

ADR, ADN, IMDG, IATA 

Osztály  

Érvénytelen 

Csomagolási csoport 

ADR, IMDG, IATA  

Érvénytelen 

Környezeti veszélyek: 

Tengerre veszélyes: 

Nem 

Felhasználót érintő különleges óvintézkedések  Nem alkalmazható 

Ömlesztett szállítás a MARPOL73/78 II kieg.  

és az IBC kódex alapján 

Nem alkalmazható 

 

  

15 SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

-15.1 Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások / jogszabályok  

Egészségvédelmi előírások 
A 361/2007 sz. Kormányhatározat az egészség feltételeinek meghatározásáról. Az egészségügyről szóló 

módosított 20/1966Sb sz. törvény, a közegészség védelméről szóló módosított 258/2000Sb törvény.  

Levegővédelmi előírások: 
A kibocsátási határértékekről szóló 255/2002Sb sz. rendelet. 

Tűzvédelmi előírások:  
A módosított 133/1985 sz. törvény CNS 65 0201 – gyúlékony anyagok, növények és raktárak.  

A tűzvédelemről szóló 246/2001 Sb rendelet. A 305/2006 sz. rendelettel módosított, az aeroszol 

tartályok műszaki követelményeit lefektető kormányrendelet.  

-15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Nincs jelölve 
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16 EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Ezek az információk a jelenlegi ismereteinken alapulnak, ugyanakkor nem garantálnak semmiféle specifikus 

termékjellemzőt és nem szolgálhatnak semmilyen szerződéses jogviszony alapjául. 

Lényeges mondatok: 
R36  Szemizgató hatású 

R36/38  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

Az emberi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó további információk: 
A gyártó / importőr kifejezett hozzájárulása nélkül a termék nem használható az 1. fejezetben feltüntetettben 

eltérő célokra használni. A felhasználó felelős az egészségügyi rendszabályok maradéktalan betartásáért. 

Képzési tanácsok:  

Ismertesse meg az alkalmazottakat a termék felhasználási módjával, a használandó védőfelszereléssel, 

elsősegély-nyújtási módszerekkel és a használat tiltott módjaival. 

Javasolt felhasználási korlátozások:  
Nincsenek 

Információ a Biztonsági Adatlap összeállításához felhasznált adatok forrásáról:  
Az Európai Parlament és Tanács (ES) 1907/2006/REACH határozata, a módosított 67/548/EHS sz. 

iránymutatás, a 232/2004 Sb határozathoz tartozó 1999/45/ES kötelező alkotóanyag lista, a cég vagy gyártó 

által szolgáltatott adatok a veszélyes összetevőkről. 

Ez az anyagbiztonsági adatlap a munkahelyi baleset mentességhez, egészség- és környezetvédelem 

biztosításához szükséges adatokat tartalmaz. Ezek az adatok a jelenlegi tudásunkon alapulnak, és 

megfelelnek a hivatkozó jogi előírásoknak. Ugyanakkor, ezek az adatok nem tekinthetők bármely specifikus 

felhasználási termék megfelelőségi-, vagy használhatósági garanciának. 

Képzési tanácsok: Évente egyszer, ezen biztonsági adatlap alapján. 

Javasolt felhasználási korlátozások (azaz a beszállító nem kötelező jellegű javaslatai): Nincsenek 

További információk (írásbeli hivatkozások és / vagy műszaki kapcsolattartó pont):  

E-mail.: info@alpin-weiss.de 

A Biztonsági Adatlap összeállításához felhasznált kulcsfontosságú adatok forrása: A nyersanyagok 

anyagbiztonsági adatlapjai. 
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