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B I Z T O N S Á G I  A D A T L A P  
(1907/2006/EK és 1272/2008/EK rendelet alapján) 

 
 

1. A készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 
1.1. készítmény azonosítása: Septifos bilógiailag ható por 
1.2. Típus és felhasználás:   Emésztőgödrök kezelésére szolgáló termék 

Speciális adalék 
Használat közbeni koncentráció: 100% 
 

1.3. Gyártja:  BEVIL/CHEMBO 
Cím: Rue du Mont des Carlies, 26, 7522 Tournai 
Telefonszám:  069-89-07-65 
Fax szám: 069-84-06-39 
Sürgősségi telefonszám az egész világon: XX32-70-245-245 
E-mail: marq.l@chembo.de ,  www.bevil.de 

 
1.4. Forgalmazza:  Spotless Hungary Kft. 
   1118 Budapest, Rétköz u. 5. 
   Tel.: (1)430-1862 Fax.: (1)430-1861 
   info@spotless.hu  
 
1.5. Sürgősségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
   1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
   Tel.: (1)476-6464, (36 80) 201 199 
 
2. Veszélyesség szerinti besorolás 
Ártalmatlan termék. Normális esetben nincs veszély, minimális kellemetlenség előfordulhat. 
 
Címkézési elemek:  
Veszélyességi szimbólum: nincs 
R mondat: nincs 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 
mutatni 
   
3. Összetétel 
3.1. A termék veszélyes összetevői: 
Tartalmaz olyan anyagokat, melyeket veszélyesnek minősítettek a veszélyes anyagokról szóló rendeletek alapján és 
ezen termékek besorolása : 
%   CAS No        EC No  Kémiai név      Vesz. Jel R-mondat 
10-25 77-92-9       201-069-1 citromsav     Xi  R36 
    
4. Elsősegélynyújtási intézkedések 
Általános figyelmezetések: Ha felmerül a gyanú, vagy tényleges irritációs tünetek jelentkeznek, forduljon 

mindig orvoshoz. 
4.1. Bőrrel érintkezve: Mossa le bő vízzel 
4.2. Szembe kerüléskor: Öblítse ki az érintett területet bő vízzel, szükség esetén hívjon orvost.  
4.3. Belégzése estén: Súlyos vagy ismétlődő rosszullét esetében: vigye ki a beteget szabadlevegőre és 

forduljon orvoshoz. 
4.4. Lenyelése estén: Öblítse ki a száját bő vízzel, ha szüksége, hívjon orvost.  
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag: Nincs.  
5.2. Nem használható tűzoltó közeg: Nincs. 
5.3. Speciálisan veszélyes és robbanékony termékek: Nincs. 
 
6. Intézkedések baleset esetén 
 
6.1. Óvintézkedések az egyén védelmére és tároláshoz: Ne igyon, egyen vagy dohányozzon a termék használata 

közben. Tartsa lepecsételt konténerben. Gyermekektől távol tartandó. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Nincs 
6.3. Tisztítási eljárás: Mossa fel 
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6.4. További információ a 8. és 13. pontban. 
 
7. Kezelés és tárolás 
7.1. Speciális óvintézkedések a kezelés során: Kezelje óvatosan, hogy elkerülje a termék kiömlését. 
7.2. Biztonságos tárolás: Tartsa a konténereket zárt, de jól szellőző, fagymentes helyen. Kerülendő csomagoló anyag: 
nincs 
7.3. Speciális adalék 
 
8. Expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Légzésvédelem: Nem szükséges. 
8.2. Bőrvédelem: Nem szükséges. 
8.3. Szemvédelem: Nem szükséges. 
8.4. Egyéb védelem: nem szükséges. 
 
9.Fizikai és kémiai tulajdonságok 
Halmazállapot:   szilárd (20ºC-on)  Párolgási sebesség:  nem ismert 
Szín:    fehér   Robbanékonyság:   nem ismert 
Szag:    jellegzetes  Relatív sűrűség:   nem ismert 
PH:    nem ismert  Vízben oldhatóság:   nem ismert 
Forráspont és intervallum:  nem ismert  Oldhatóság más oldószerben:  nem ismert 
Olvadáspont és intervallum:  nem ismert  Eloszlási tényező:  nem ismert 
Gyúlékonyság:   nem   Páratartalom:   nem ismert 
Gyulladás pont:    nem ismert  További információ:  nincs 
 
10.Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség: Tartsa zárt konténerben, jól szellőző, fagymentes helyen 
10.2. Kémiai stabilitás: nem ismert 
10.3. Lehetséges veszélyes reakció: nem ismert 
10.4. Elkerülendő körülmények: nem ismert. 
10.5. Összeférhetetlen anyagok: nincs 
10.6 Veszélyes bomlási anyag: nem ismert 
 
11.Toxikológiai adatok (a termék hatóanyagára vonatkozóan) 
11.1. Magára az összetevőre vonatkozóan: nem alkalmazható az aktuális EEC szabályok szerint. 
11.2. Általános információ: Lásd az összetevőket a 3. pontban. 
11.3. Kalkulált akut toxicitás: LD50 Orálisan: 3068 (mg/kg) patkányon. 
   
12. Ökológiai információ 
12.1. Toxicitás: nem alkalmazható az aktuális EEC szabályok szerint. 
12.2 Perzisztencia és lebomlás: A termékben lévő felületaktív anyagok megfelelnek a biodegradábilitási 
kritériumoknak, mely a 648/2004-es EK rendeletben foglaltatnak. 
12.3 Bioakkumulatív potenciál: nem alkalmazható az aktuális EEC szabályok szerint. 
12.4 Víz veszélyességi osztály: WGK: 1 
12.5 PBT és PvB értékelés eredményei: nem alkalmazható az aktuális EEC szabályok szerint. 
12.6 egyéb mellékhatás: nem alkalmazható az aktuális EEC szabályok szerint. 
 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
Ha a termékből nagyobb százalékban halmozódott fel, akkor meg kell semmisíteni, feltéve ha 7-es pH-val 
közömbösítik. 
A megsemmisítés a helyi előírásoknak megfelelően történjen. 
 
14.Szállításra vonatkozó előírások 
Nem veszélyes termék. 
Közúton vagy vasúton (ADR/RID): nincs   
Tengeren (IMGD-kód/IMO): nincs 
Légi úton (ICAO-TI/IATA-DGR): nincs 
 
15.Szabályozási információk 
 
A termékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

• az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 
• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 



Septifos biológiailag ható por_biztonsági adatlap 3/3 

• 16/2002 (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi 
követelményekről. 

• 203/2001 (X. 26) Korm. rendelet ; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszini vizek minősége védelmének 
egyes szabályairól.   

• 1907/2006/EK REACH rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról 

• 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról címkézéséről csomagolásáról 
• az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet                           
 
 
16.Egyéb 
A 3. pontban említett R-mondatok nem vonatkoznak a késztermékre.  
R mondatok: 
R36 Szemizgató hatású. 
Összetevők a 648/2004 EK rendelet szerint: enzimek, parfümök 
 
Ez a biztonsági adatlap minden pontjában felülírja a korábbi verziót. 
A termék csak az 1. bekezdésben meghatározott célra használható. 
Ezen a biztonsági adatlapon nyújtott adatok jóhiszeműek, jelenlegi tudásunk alapján állítottuk össze, abban a 
meggyőződésünkben, hogy azok akkurátusak a publikáció készítésének időpontjában. Ezek mindössze a termék 
kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljes körűség igénye nélkül. A termék felhasználása 
és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. 
Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég – a termék felhasználási 
körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék 
minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és 
ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az 
adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, 
illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt 
megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, 
valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A 
felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékekkel folytatott tevékenységre 
vonatkozik. 
 
A biztonsági adatlap kiállításának dátuma: 2009.12.02. 
A biztonsági adatlap felülvizsgálatának dátuma: 2011. 06.13. 
 


