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Biztonságtechnikai adatlap 
Készült az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. 
Kiállítás dátuma: 2010.10.29. 
Felülvizsgálat időpontja: 2010.11.04.                                                                                                  1. verzió 
 

 

ARRIXACA PADLÓFELMOSÓ FOLYADÉK 1000 ML TENGER 
 

1, AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA: 

 
 Kereskedelmi név: ArriXaca padlófelmosó folyadék tenger 
 Felhasználási terület:  
 Kiszerelés: 1000 ml 
 Gyártó:  Arom S.A  
   Ctra. de Molina a Fortuna km 2 - 30500 Molina de Segura 
   Murcia, Spanyolország 
   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  
 Sürgősségi telefon: Nemzetközi Toxikológiai Intézet 00 34 915 620 420 

 
2, A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA: 

 
 A termék háztartási használatra 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 meghatározza, továbbá olyan anyagot sem, amelyre 
 fennáll, közösségi szinten, hogy a veszélynek kitételi határérték a munkavégzés helyén a 
 1999/45/EC direktívában közölt koncentrációkkal megegyezik vagy annál nagyobb. 

 
3, AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓ:  

 
 Veszélyes összetevők: 

Alkotórészek Tömeg % CAS szám EINECS szám Veszély-jel(ek) R -mondatok 
Parfüm ≤ 0.20 Nem alk. - Xi, N 38, 43, 51/53 

  
4, ELSŐSEGÉLY ÉS INTÉZKEDÉSEK: 

 Belégzés: Nincs veszély. 
 Szembejutás: Ha szembe kerülne, azonnal öblítse ki bőséges folyóvízzel, legalább 15 percig. 
 Amennyiben használ kontakt-lencsét, ne felejtse el kivenni őket. Ha irritáció lépne fel, 
 forduljon orvoshoz. 
 Bőrrel érintkezve: Mossa meg azonnal a bőrfelületet alaposan vízzel és szappannal. 
 Lenyelés: Ne hánytassa magát. Azonnal forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórházhoz. 
 Soha ne provokáljon hányást, ha a páciens öntudatlan vagy rángatózik.  



AGRIMENT KFT. 
6729 Szeged, Mozdony u. 12/C. Raktár: 6724 Szeged, Textilgyári út 2. 

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

 - 2 - 

5, TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: 

 
 Alkalmazható oltóanyag: Tűz esetén az oltásra használjon, vízsugarat, habot, széndioxidod, 
 poroltót. 
 Oltóanyag korlátozás/kerülendő oltóanyag: Nincs. 
 Különleges kockázat: Nincs. 
 Speciális védőfelszerelés: Nem szükséges. 
 
6, INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIBOCSÁTÁS ESETÉN: 

 
 Személyi óvintézkedések: Tartsa távol az ételektől. 

 Környezetvédelmi óvintézkedések: Nem szükséges.  
 Ártalmatlanítási/tisztítási módszer: Öblítse le bő vízzel. 

 
7, KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: 

  
 Kezelés: Háztartási használatra. Nem szükséges speciális kezelés. 
 Tárolás: Tartsa távol gyermekektől. Eredeti csomagolásában, jól lezárva tárolja.   
 
8, AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE-EGYÉNI VÉDELEM: 

 
 Általános óvintézkedések és higiénia: A szokásos higiénia előírásokat tartsuk be. Kerülje a 
 bőrrel és szemmel való érintkezést. A termék használata közben ne egyen, igyon. 
 Légzésvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. 
 Kézvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. 
 Szemvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. 
 Bőrvédelem: Normál használat közben: nem szükséges. 
 Foglalkozási expozíció: Készítse fel a bőrt a hosszantartó expozícióra, az érzékeny bőrt 
 krémezze be. 
 
9, FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 

 
 Állag, Megjelenés:   átlátszó folyadék 
 Szín:     sötétkék 
 Szag:     parfüm illata 
 PH:     7.50-8.50 
 Fajsúly/Sűrűség (20 oC):   1.000 g/cm  
 Viszkozitás:    nem alk.  
 Forráspont:    nem alk. 
 Fagyáspont:    nem alk. 
 Robbanási tulajdonságok:  nem alk. 
 Párolgási sebesség:   nem alk. 
 Gőznyomás:    nem alk. 
 Gőzsűrűség:    nem alk. 
 N-oktanol/víz szétválasztódás:  nem alk. 
 Öngyulladás:    nem alk. 
 Bomlás mértéke:   nem alk. 
 Viszkozitás:    nem alk. 
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 Vízben oldhatóság:   igen 
 Zsírban oldhatóság:   nem 

 
10, STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG: 

 
 Stabilitás: Normál környezeti feltételek, nyomás-és hőmérséklet, ajánlott kezelési és tárolási 
 feltételek mellett stabil. 6 hónapig eredeti csomagolásban, 12 hónapig otthoni körülmények 
 között stabil. 
 Kerülendő helyzetek: Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. Ne tegye ki 60oC 
 feletti hőmérsékletnek. 
 Kerülendő anyagok: A terméket ne keverje össze klór tartalmú készítményekkel, például 
 tisztítószerekkel, fehérítővel. Szintén ne keverje össze ammóniát tartalmazó, maró és maró 
 hatású termékekkel.   
 
11, TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: 

 

 Belégzés: Nem áll rendelkezésre adat. 
 Lenyelés/ szájon át: Nem áll rendelkezésre adat. 
 Bőrrel/szemmel érintkezés: Irritációt okozhat. 
 
12, ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: 

 
 Ökotoxicitás: Ártalmatlanítás (tartósság és lebomlási képesség) nem áll rendelkezésre adat. 
 Vízi toxicitás: nem áll rendelkezésre adat. 
 
13, ÁRTALMATLANÍTÁSI ÚTMUTATÓ: 

 
 Általános információ: A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 
 98/2001. (VI. 15. ) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. Háztartási felhasználás esetén 
 kommunális hulladékként kezelhető. 
 Megsemmisítése: érvényes szabályozás szerint. Bő vízzel öblítse le és dobja ki az üres flakont. 
 
14, SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

 
  Közúti szállítás: A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes anyagnak. Külön 
 címkét nem igényel.  
 Tengeri szállítás: A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes anyagnak. 
 Légi szállítás:  A termék szállítás szempontjából nem minősül veszélyes anyagnak. 
 
15, SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK: 

 
 Általános irányelvek:  A termék az RD 255/2003. Korm. Rend. (Spanyol) (1999/45/EC 
Direktíva, 2001/60/EC Direktíva, 2001/58/EC Direktíva) hatálya alá esik. A termék a közösségi 
direktívák vagy a megfelelő nemzeti törvények szerint osztályozott és címkézett. 
  Veszélyjelzés:   -            
  Veszély azonosítása:  - 

 R mondatok:   - 
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 S mondatok:    S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 
mutatni. 

Vonatkozó jogszabályok:  
•  (CE) 1907/2006 (REACH) rendelet a regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról 
• 67/548-as direktíva veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról, címkézéséről 
• 1999/45/EK direktíva veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról, címkézéséről 
• Real Decreto RD 255/2003. A veszélyes készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és 

címkézéséről 
• Real Decreto RD 770/1999 (V. 7.) A mosó- és tisztítószerek előállításáról, forgalomba 

hozataláról és kereskedelméről 
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
• 25/2000. (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
• 41/2000. (XII.20.)EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 
• 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól 
• 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet; 2000. évi XLIII. törvény 

a hulladékgazdálkodásról.  
 
16, EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 
 A 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege: 
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 
 R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 R10 Kevésbé tűzveszélyes 
 
Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentációk: a gyártó által 2010. novemberben 
kibocsátott biztonsági adatlap, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, 
és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi 
XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. Aláírás és pecsét 
nélkül is érvényes. 
 
Az adatlapon közölt információk a publikáció időpontjában a legjobb tudásunk, ismereteink és 
meggyőződésünk szerint helytállóak. A megadott információk célja a biztonságos kezeléshez, 
felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és elhelyezéshez adott 
útmutatás, és nem tekinthető veszélyességi vagy minőségi bizonylatnak. Az információ csak a 
megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal 
kombináltan, illetve más folyamatban alkalmazzák. A vevő / felhasználó felelőssége, hogy az 
érvényben lévő törvényeket és szabályozásokat betartsa. 
 
Szeged, 2010. november 10.  
 
 
 Pászti József  
                  Ügyvezető igazgató 
 Agriment Kft. 
 


