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Biztons{gtechnikai adatlap 
Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. 

Ki{llít{s d{tuma: 2010.10.01. 

Felülvizsg{lat időpontja: 2010.11.02.                                                                                                  1. verzió 

 

 

ARRIXACA FOLTTISZTÍTÓ 750 ML 
 

1, AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A V[LLALAT AZONOSÍT[SA: 

 
 Kereskedelmi név: ArriXaca folttisztító 

 Felhaszn{l{si terület: ruh{k szennyeződéseinek elt{volít{s{ra, különösképpen a 

 mandzsett{n{l és  a nyakn{l 

 Kiszerelés: 750 ml 

 Gy{rtó:  Arom S.A  

   Ctra. de Molina a Fortuna km 2 - 30500 Molina de Segura 

   Murcia, Spanyolorsz{g 

   Tel: +34-968643100, fax: +34-968389626 

   Honlap: http://www.arom.es, e-mail: arom@arom.es 

 Forgalmazó: Agriment Kft. 

   6729 Szeged, Mozdony u. 12/C. 

   Tel./fax: 62/551-351 e-mail: info@agriment.hu  

 Egészségügyi Toxikológiai T{jékoztató Szolg{lat:  06 80 / 201-199 

 
2, A VESZÉLYEK AZONOSÍT[SA: 

 
 A termék h{ztart{si haszn{latra készült, biológiailag lebomló. A készítmény nem tartalmaz 

 olyan anyagokat, amelyek veszélyt jelentenének az egészségre vagy a környezetre, mint 

 ahogy azt az R.D. 255/2003 rendelet és a 717/2010 R.D. rendelet meghat{rozza, tov{bb{ olyan 

 anyagot sem, amelyre  fenn{ll, közösségi szinten, hogy a veszélynek kitételi hat{rérték a 

 munkavégzés helyén a  1999/45/EC direktív{ban közölt koncentr{ciókkal megegyezik vagy 

 ann{l nagyobb. 

 
3, AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORM[CIÓ:  

 

 Veszélyes összetevők: 

Alkotórészek Tömeg % CAS sz{m EINECS sz{m Veszély-jel(ek) R -mondatok 

Fatty acid oleic salt ≤ 2.60 68002-82-4 268-096-9 Xi 36/38 

Diethanolamine ≤ 1.75 67785-13-1 267-061-5 Xi 38, 41 

2-Propanol ≤ 1.00 67-63-0 200-661-7 F+, Xi 11, 36, 67 

  

4, ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: 

  

 Belégzés: Nincs veszély. 
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 Szembejut{s: Ha szembe kerülne, azonnal öblítse ki bőséges folyóvízzel, legal{bb 15 percig. 

 Amennyiben haszn{l kontakt-lencsét, ne felejtse el kivenni őket. Ha irrit{ció lépne fel, 

 forduljon orvoshoz. 

 Bőrrel érintkezve: Mossa meg azonnal a bőrfelületet alaposan vízzel és szappannal. 

 Lenyelés: Ne h{nytassa mag{t. Azonnal forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórh{zhoz. 

 Soha ne provok{ljon h{ny{st, ha a p{ciens öntudatlan vagy r{ngatózik.  

 

5, TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: 

 

 Alkalmazható oltóanyag: Nincs. 

 Oltóanyag korl{toz{s/kerülendő oltóanyag: Nincs. 

 Különleges kock{zat: Nincs. 

 Speci{lis védőfelszerelés: Nem szükséges. 

 

6, INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIBOCS[T[S ESETÉN: 

 

 Személyi óvintézkedések: Tartsa t{vol az ételektől. 

 Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szükséges.  

 [rtalmatlanít{si/tisztít{si módszer: Öblítse le bő vízzel. 

 
7, KEZELÉS ÉS T[ROL[S: 

  

 Kezelés: H{ztart{si haszn{latra. Nem szükséges speci{lis kezelés. 

 T{rol{s: Tartsa t{vol gyermekektől. Eredeti csomagol{s{ban, jól lez{rva t{rolja.   

 

8, AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE-EGYÉNI VÉDELEM: 

 

 [ltal{nos óvintézkedések és higiénia: A szok{sos higiénia előír{sokat tartsuk be. Kerülje a 

 bőrrel és szemmel való érintkezést. A termék haszn{lata közben ne egyen, igyon. 

 Légzésvédelem: Norm{l haszn{lat közben: nem szükséges. 

 Kézvédelem: Norm{l haszn{lat közben: nem szükséges. 

 Szemvédelem: Norm{l haszn{lat közben: nem szükséges. 

 Bőrvédelem: Norm{l haszn{lat közben: nem szükséges. 

 Foglalkoz{si expozíció: Készítse fel a bőrt a hosszantartó expozícióra, az érzékeny bőrt 

 krémezze be. 

 

9, FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONS[GOK: 

 

 Állag, Megjelenés:   {tl{tszó folyadék 

 Szín:     fehér 

 Szag:     parfüm illata 

 PH:     9.00-9.50 

 Fajsúly/Sűrűség (20 oC):   1.000 g/cm   

 Forr{spont:    nem alk. 

 Fagy{spont:    nem alk 

 Gőznyom{s:    nem alk. 

 Gőzsűrűség:    nem alk. 

 Öngyullad{s:    nem alk. 
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 Viszkozit{s:    500-1000 cps 

 Vízben oldhatós{g:   igen 

 Zsírban oldhatós{g:   nem 

10, STABILIT[S ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: 

 
 Stabilit{s: Norm{l környezeti feltételek, nyom{s-és hőmérséklet, aj{nlott kezelési és t{rol{si 

 feltételek mellett stabil. 6 hónapig eredeti csomagol{sban, 12 hónapig otthoni körülmények 

 között stabil. 

 Kerülendő helyzetek: Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Ne tegye ki 60oC 

 feletti hőmérsékletnek. 

 Kerülendő anyagok: -   

 

11, TOXIKOLÓGIAI INFORM[CIÓK: 

 

 Belégzés: Nem {ll rendelkezésre adat. 

 Lenyelés/ sz{jon {t: Nem {ll rendelkezésre adat. 

 Bőrrel/szemmel érintkezés: Irrit{ciót okozhat. 

 

12, ÖKOLÓGIAI INFORM[CIÓK: 

 

 Ökotoxicit{s: [rtalmatlanít{s (tartóss{g és leboml{si képesség) nem {ll rendelkezésre adat. 

 Vízi toxicit{s: nem {ll rendelkezésre adat. 

 

13, [RTALMATLANÍT[SI ÚTMUTATÓ: 

 

 [ltal{nos inform{ció: A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 

 98/2001. (VI. 15. ) Korm. rendelet hat{lya al{ tartoznak. H{ztart{si felhaszn{l{s esetén 

 kommun{lis hulladékként kezelhető. 

 Megsemmisítése: érvényes szab{lyoz{s szerint. Bő vízzel öblítse le és dobja ki az üres flakont. 

 

14, SZ[LLÍT[SRA VONATKOZÓ ELŐÍR[SOK: 

 

  Közúti sz{llít{s: A termék sz{llít{s szempontj{ból nem minősül veszélyes anyagnak. Külön 

 címkét nem igényel.  

 Tengeri sz{llít{s: A termék sz{llít{s szempontj{ból nem minősül veszélyes anyagnak. 

 Légi sz{llít{s:  A termék sz{llít{s szempontj{ból nem minősül veszélyes anyagnak. 

 

15, SZAB[LYOZ[SI INFORM[CIÓK: 

 

 [ltal{nos ir{nyelvek:  A termék az RD 255/2003. Korm. Rend. (Spanyol) (1999/45/EC 

Direktíva, 2001/60/EC Direktíva, 2001/58/EC Direktíva) hat{lya al{ esik. A termék a közösségi 

direktív{k vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint oszt{lyozott és címkézett. 

  Veszélyjelzés:   -        

  Veszély azonosít{sa:  - 

 R mondatok:   - 

 S mondatok:    S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
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S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 

mutatni. 

Vonatkozó jogszab{lyok:  

  (CE) 1907/2006 (REACH) rendelet a regisztr{l{s{ról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korl{toz{s{ról 

 67/548-as direktíva veszélyes anyagok oszt{lyoz{s{ról, csomagol{s{ról, címkézéséről 

 1999/45/EK direktíva veszélyes anyagok oszt{lyoz{s{ról, csomagol{s{ról, címkézéséről 

 Real Decreto RD 255/2003. A veszélyes készítmények oszt{lyoz{s{ról, csomagol{s{ról és 

címkézéséről 

 Real Decreto RD 770/1999 (V. 7.) A mosó- és tisztítószerek elő{llít{s{ról, forgalomba 

hozatal{ról és kereskedelméről 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztons{gról 

 25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztons{g{ról 

 41/2000. (XII.20.)EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korl{toz{s{ról 

 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes elj{r{sok, illetve tevékenységek szab{lyairól 

 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet; 2000. évi XLIII. törvény 

a hulladékgazd{lkod{sról.  

 

16, EGYÉB INFORM[CIÓK: 

 

 A 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege: 

 R11 Tűzveszélyes 

 R36 Szemizgató hat{sú. 

 R36/38 Szem- és bőrizgató hat{sú. 

 R38 Bőrizgató hat{sú. 

 R41 Súlyos szemk{rosod{st okozhat 

 R67 Gőzök {lmoss{got vagy szédülést okozhatnak 

 

Ez a biztons{gi adatlap a rendelkezésre {lló dokument{ciók: a gy{rtó {ltal 2010. novemberben 

kibocs{tott biztons{gi adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktív{k útmutat{sa alapj{n készült, 

és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi 

XXV. törvény a kémiai biztons{gról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előír{sainak. Al{ír{s és pecsét 

nélkül is érvényes. 

 

Az adatlapon közölt inform{ciók a publik{ció időpontj{ban a legjobb tud{sunk, ismereteink és 

meggyőződésünk szerint helyt{llóak. A megadott inform{ciók célja a biztons{gos kezeléshez, 

felhaszn{l{shoz, feldolgoz{shoz, t{rol{shoz, sz{llít{shoz, {rtalmatlanít{shoz és elhelyezéshez adott 

útmutat{s, és nem tekinthető veszélyességi vagy minőségi bizonylatnak. Az inform{ció csak a 

megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal 

kombin{ltan, illetve m{s folyamatban alkalmazz{k. A vevő / felhaszn{ló felelőssége, hogy az 

érvényben lévő törvényeket és szab{lyoz{sokat betartsa. 

 

Szeged, 2010. november 10.  

 

 P{szti József  

                  Ügyvezető igazgató 

 Agriment Kft. 


