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1 Alapanyag/keverék és cég/vállalkozás azonosítása 

-1.1 Termék azonosító 

Kereskedelmi megnevezés: ALPINWEISS Weichspüler Öblítőszer 

Cikkszám: V46516 

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

 

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

Am Industriepark 33 

 

84453 Mühldorf am Inn  

Deutschland 

 

Biztonsági adatlapot lekérő: 

Grand-Colour Kft. 8420. Zirc Kodály Z. u. 3. Tel: +36-30-3340339 
 

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 Veszélyek azonosítása 

-2.1 Az anyag vagy keverék osztályba sorolása 

Az 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerinti besorolás: Nem alkalmazható 

Emberekre és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: 
Az Európa Tanács 67/548/EGK irányelv alapján a terméknek nincsenek veszélyes tulajdonságai. 

Osztályozási rendszer: 
Az osztályozás megfelel az EU lista a céges és szakirodalmi adatokkal kiegészített legújabb kiadásának. 

-2.2 A címke elemei 

Címkézés az EU előírásai szerint: 
Vegye figyelembe a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírásokat.  

A termék kémiai biztonsági értékelését elvégezték. Az Európa Tanács 67/548/EGK számú módosított 

irányelv szerint a terméknek nincsenek veszélyes tulajdonságai. 

Biztonsági mondatok: 
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

 

-2.3 Egyéb veszélyek: Nem ismert. 

Osztályozási rendszer: 
Szemmel való érintkezés: Irritációt okozhat. 

Bőrrel való érintkezés: Az anyaggal való hosszan tartó érintkezés bőrirritációt okozhat. 

Lenyelés: Hányingerrel és hányással járó enyhe gyomor-és bél irritációt okozhat. 

Belélegzés: A termék aeroszoljának belégzése a légutak enyhe irritációját okozhatja. 

Egyéb veszélyek: 

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

vPvB: Nem alkalmazható. 

 

3 Információ az alkotórészek összetételéről 
-3.1  

-3.2 Keverékek 

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

 

CAS sorsz. leírás % Index R-kifejezés 

CAS: 91955-81-5 

EINECS: 295-344-3 

zsírsavak, C10-20 és C16-18-telítetlen; trietanol-amin 

reakciótermékek, kvaternerizált di-Me szulfát 

Xi R36/38 

Bőr irrit. 2, H315; szem irrit. 2, H319 

2,5-10 % 

CAS: 67-63-0 

EINECS: 200-661-7  

propán-2-ol 

Xi R36 F R11 

Lobb. foly. 2, H255; Szem irrit. 2, H319; STOT SE 3; H336 

 

<= 2,5 % 

Kiegészítő információ: A felsorolt rizikó-mondatok kifejtését lásd a 16. fejezetben. 
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4 Elsősegély-nyújtás 

-4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések 
Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén: A termék általában nem ingerli a bőrt. 

Szembe kerülés esetén: Öblítsük a nyitott szemet több percig folyó víz alatt. 

Lenyelés után: Ha a tünetek nem szűnnek meg, forduljon orvoshoz. 

Információ az orvos számára: 

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

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

 

5 Tűzoltósági információk 

-5.1 Oltóanyag Az adott környezetben alkalmazható tűzoltási módszer alkalmazandó. 

Oltóanyag, mely biztonsági okokból nem használható: Nem ismert. 

-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 Teendők véletlen szabadba kerülés esetén 

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

-6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Hígítsuk fel sok vízzel. 

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába, felszíni vagy talajvízbe. 

-6.3 A tárolás és feltakarítás módszerei és anyagai:   
Itassuk fel nedvszívó anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális nedvszívó a.., 

fűrészpor) 

Az összegyűjtött anyagot a szabályozásnak megfelelő módon ártalmatlanítsuk. 

-6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Veszélyes anyagot nem bocsát ki. 

 

7 Kezelés és tárolás 

-7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Különleges intézkedés nem szükséges. 

Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges. 

 

-7.2 A biztonságos tárolás feltételei, esetleges összeférhetetlenségek 
Követelmény a raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben: Különleges intézkedés nem szükséges. 

Közös tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. 

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: nincsenek 

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 5-25°C 

-7.3 Különleges végfelhasználás(ok): A csomagoláson található utasítások szerint. 
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8 Kitettség, személyes védelem 

Kiegészítő információk a műszaki berendezés kialakításához: lásd az 5., 6., 7. pontokat 
 

-8.1 Ellenőrzési paraméterek 
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat jelentős mennyiségben, amelyek kritikus értékeit figyelemmel 

kellene kísérni a munkahelyen. 

További információk: A gyártásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 

-8.2 Az anyag hatásának való kitettség 

-8.2.1 Munkahelyi kitettség  
A vegyszerek kezelésekor szokásos elővigyázatossági intézkedéseket kell betartani. 

Légzésvédelem: Nem szükséges. 

Kézvédelem: Használjon védőkesztyűt és kézvédő krémet. 

A kesztyű anyaga Latex vagy gumi 

Szemvédelem: Feltöltéskor használjon védőszemüveget. 

Bőrvédelem: Munkaruházat viselése. 

-8.2.2 A felhasználók és vásárlók kitettsége 
Szokásos használat esetén nem veszélyes. Egyéni védőeszköz nem szükséges. 

Érzékeny bőr esetén használjon védőkesztyűt. 

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.  

Kerüljük az anyag szemmel és bőrrel való érintkezését. 

A termékkel történt munkavégzés után mosson kezet. 

-8.2.3 A környezeti hatások:  
Ne engedjük bele a hígítatlan vagy nagyobb mennyiségű terméket a talajvízbe, vízfolyásokba vagy 

a csatornarendszerbe. 
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9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 

-9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 

Megjelenés: 
Halmazállapot:  Folyadék 

Szín:  Kék 

Szag:  Parfümös 

Szagküszöbérték:  Nincs meghatározva. 

 

PH-érték 20°C-on (68 °F):  4,0-6,0 

 

-9.2 Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk: 
Olvadáspont / olvadási tartomány:  nem meghatározható 

Forráspont / forrási tartomány:  nem meghatározható 

Lobbanáspont:  nem alkalmazható 

 

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű):  A termék nem gyúlékony 

Öngyulladás:  A termék nem öngyulladó 

Robbanásveszély:  A termék nem jelent robbanásveszélyt 

Robbanási határok: 
   Alsó:  Nincs meghatározva 

   Felső:  Nincs meghatározva 

Oxidáló tulajdonságok:  Nincs 

Páranyomás:  Nincs meghatározva 

Sűrűség 20C (68F)-on:  0,9-1,1 g/cm3 (7,511-9,18 font/gallon) 

Relatív sűrűség:  Nincs meghatározva 

Párasűrűség:  Nincs meghatározva  

Párolgás üteme: Nincs meghatározva  

Oldhatóság: 
    Vízben való oldhatóság:  Könnyen oldható 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  Nincs meghatározva 

Egyéb információk  További lényeges információk nem állnak  

 rendelkezésre. 

 

10 Stabilitás és reakcióképesség 

-10.1 Reakciókészség  Nem ismert 

-10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási körülmények mellett stabil 

-10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek 

-10.4 Kerülendő körülmények: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre 

-10.5 Nem összeférhető anyagok: Nincsen 

-10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek 
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11 Toxikológiai információk 

-11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
Akut toxicitás: Nincs meghatározva. 

Elsődleges ingerhatás: 
a bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást. 

a szemre: Nem fejt ki ingerlő hatást. 

Érzékenyítés: Érzékenyítő hatás nem ismert. 

További toxikológiai információk: 
Az előírások szerinti használat és kezelés esetén tapasztalataink, és a rendelkezésünkre álló információk 

alapján a terméknek nincs káros hatása.  

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás: Nincs meghatározva. 

Akut hatások (akut toxicitás, irritáció és maró hatás): Nem ismert. 

Érzékenyítés: Nem ismert. 

Ismételt dózisú toxicitás: Nem ismert. 

CMR hatások (rákkeltő, mutagén és reprodukciós toxicitás): Nem ismert. 

 

 

12 Ökológiai információk 

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

-12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
A készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács 

detergensekre vonatkozó módosított rendeletének (EK) 648/2004 a biológiai lebonthatóságra vonatkozó 

kritériumaira. 

Környezeti feltételek melletti viselkedés: 

-12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

-12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

-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. 

 

13 Ártalmatlanítás 

-13.1 Hulladékkezelési módszerek 

Ajánlás 
Kis mennyiség estében a háztartási szeméttel együtt kezelhető. Nagyobb mennyiség esetén a módosított 

185/2001 Sb. törvény alapján ártalmatlanítandó. 

Hulladék kezelési kódok: 
07 06 99 Másként nem meghatározott, a gyártás és felhasználás során keletkező zsírok, kenőanyagok, 

szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok, hulladékok. 

20 01 29 * Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

Tisztítatlan csomagolás: 
Hulladék kezelési kódok: 

15 01 01 Papír és kartonpapír csomagolás 

15 01 02 Műanyag csomagolás 

Ajánlás: A kezelés során a hatósági előírásokat be kell tartani. 

Ajánlott tisztítószer: Víz, szükség esetén tisztítószerekkel együtt alkalmazva. 
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14 Fuvarozási információk 
ADR szerinti besorolás nem veszélyes 
 

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 
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15 Szabályozási információk 

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

előírások / jogszabályok  

Címkézés az EU előírásai szerint: 
A vegyi anyagokra kezelésére vonatkozó előírásokat be kell tartani. 

A termék kémiai biztonsági kiértékelése megtörtént. Az Európa Tanács 67/548/EGK számú módosított 

irányelve szerint a terméknek nincsenek veszélyes tulajdonságai. 

 

Biztonsági mondat: 
2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

 

A 648/2004 sz. EK szabályozás a mosó-és tisztítószerekről / A tartalomra vonatkozó címkézés 

kationos felületaktív anyagok 5 - 15 % 

parfümök, Butil-fenil-metil-propional, hexil-cinnamal, benzalkónium-klorid 

 

< 5% 

Nemzeti előírások: 

EU irányelvek: 
az Európai Vegyianyag-Ügynökséget megalapító, 2006. december 18-i, a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló (EK) 1907/2006 sz. Európai Parlamenti és Tanácsi 

rendeletet módosító 2010. május 20-i (EU) 453/2010 sz. Bizottsági rendelet, módosítva az 1999/45/EK sz. irányelvet 

és hatályon kívül helyezve a 793/93 sz. EGK Tanácsi szabályozást, az 1488/94 sz. Bizottsági rendeletet, a 

76/769/EGK sz. Tanácsi irányelvet és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK sz. módosított Bizottsági 

irányelveket.  

Az (EK) 648/2004 sz. a mosószerekről szóló módosított Európai Parlament és Tanács szabályozás helyesbítése. 

A 94/3/EK sz. határozatot a 75/442/EGK sz. Tanácsi irányelv a hulladékok értelmezéséről szóló 1. cikke alapján 

megalkotott listájáról és a 94/904/EK sz. Tanácsi határozatot a 91/689/EGK sz. Tanácsi irányelv a veszélyes hulladék 

értelmezéséről szóló 1. cikkely 4. bekezdése alapján megalkotott listájáról helyettesítő 2000/532/EK sz. módosított 

Bizottsági határozat. 

Az 1967. június 27-i 67/548/EGK sz. módosított Tanácsi irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására 

és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. 

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK sz. irányelveket módosító és hatályon kívül helyező  és az 1907/2006 sz. (EK) 

szabályozást módosító 2008. december 16-i 1272/2008 sz., az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 

csomagolásáról szóló Európai Parlament és a Tanácsi rendelkezések. 

-15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem lett végezve. 
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16 Egyéb információk 
Ezek az információk a jelenlegi ismereteinken alapulnak, ugyanakkor nem garantálnak semmiféle specifikus 

termékjellemzőt és nem szolgálhatnak semmilyen jogszerű szerződéses jogviszony alapjául. 

 

Lényeges mondatok: 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H315  Bőrirritáló hatású. 

H319  Súlyos szemirritációt okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

 

R11  Tűzveszélyes. 

R36   Szemizgató hatású 

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

 

R67  Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 

 

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. 

 

mailto:info@alpin-weiss.de

