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 1. Termék neve  
   

 1.1.Kereskedelmi elnevezés: Blue  stone  illatosított  pissoir szagtalanító  tabletta  
 1.2.Felhasználás: Pissoir  szagtalanítás  
 1.3.Gyártó, forgalmazó cég: 

Cím: 
Telefon/Fax: 
e-mail 

Satina Gold Kozmetikai Kft. 
6800 Hódmezıvásárhely, Erzsébeti út 12. 
+36/62-241-239 
satinagold@freemail.hu 

 

 1.4.Sürgısségi telefon: 
 
 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
(36) 80/201-199  /ingyenesen  hívható/ 
(36-1-) 476-6464 

 

   
   
   
   

 2. Veszélyesség szerinti besorolás  
   
  2.1. A  termék  osztályozása:    EU-jel:      nincs                        Nem  veszélyes  készítmény  

  2.2. Speciális veszélyek emberre és környezetre:  

          Szemizgató  hatású  lehet  

  S mondatok:   S1/2   Elzárva  és  gyermekek  számára  hozzáférhetetlen  helyen  tartandó 
                          S24/25 Kerülni  kell a  bırrel való  érintkezést  és  a  szembejutást 
                          S26    Ha  szembe  jut  bı vízzel  azonnal  ki  kell  mosni,  orvoshoz fordulni 
                          S46    Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a  címkét az orvosnak meg   
                                       kell mutatni. 

 

  2.3.  Egyéb  veszélyek:   nem  ismert  

   

  
 

 

   

 3. Összetétel: szervetlen  sók,  anionos  tenzid,  illat  
   
 Veszélyes összetevık:                                                                                         1272 /2008 EK szerint  
 Nátrium-karbonát >40%  CAS-szám:  

497-19-8 
EINECS-szám:  
207-838-8 

EU-jel:  
Xi 
 

R-mondatok: 
36 
 

Eye Irrit 2          H319  

 Nátrium alkil 
benzolszulfonát 

12-16 % CAS szám:  
85117-50-6 
EINECS-szám: 
 285-600-2 

EU jel:   
Xn 
 

R mondatok:  
22, 38, 41 
 
 

Acute Tox. 4          H302 
Skin Irrit. 2            H315 
Eye Dam. 1,         H318 

 

 
 
 

Nem  veszélyes nátriumszulfátot tartalmaz.  
Az  alkalmazott  illatanyag allergén komponensei Coumarin, Benzyl Alcohol 
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 4. Elsısegélynyújtás  
   
 4.1.Általános információ: Öntudatlan sérülttel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!  
 4.2.Belélegezve: A sérültet friss levegıre kell vinni, panasz esetén orvoshoz  fordulni.  
 4.3.Bırrel érintkezve: A szennyezett ruhát el kell távolítani. A szennyezett bırfelületet  vízzel le 

kell öblíteni.  
 

 4.4.Szembe jutva: A szemet bı vízzel  alaposan  kimosni, kiöblíteni. Szükség  esetén 
szemorvoshoz kell fordulni. 

 

 4.5.Lenyelve: Az anyag lenyelése esetén öblítse ki a szájüreget. A sérülttel vizet kell 
itatni.  Ne hánytassuk.   

 

   
  

 
   

 5. Tőzveszélyesség:   nem  tőzveszélyes  
   
 5.1.Oltóanyagok A  tőz  környezetében  lévı  anyagok  figyelembevételével  kell  kiválasztani. 

  
 

 5.2.Védıfelszerelés: Az  egyéb  éghetı  anyagoknak  megfelelıen. 
 

 

  
 

 

   

 6. Óvintézkedés baleset esetén  
   
 6.1.Személyes intézkedések: Kerüljük a termék szembe vagy bırre kerülését.   
 6.2.Környezetre vonatkozó elıírások: Élıvízbe, talajvízbe, közcsatornába önteni tilos.  
 6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra: A kiszóródott anyagot össze kell szedni és egy erre a célra 

felcímkézett  edényzetben  kell  tárolni újrafelhasználásig vagy  ártalmatlanításig. 
 

   
  

 
 

   

 7. Kezelés és tárolás  
   
 7.1.Kezelés: Nem igényel védıfelszerelést.   
 7.2.Tárolási 

feltételek: 
Csak eredeti csomagolásban, száraz hővös, közvetlen napfénytıl védett helyen 
tartandó.  
Gyermekek kezébe ne kerüljön.  
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 8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
   
 8.1.Munkahelyi levegıben megengedett határérték:   

                                                     A  készítmény  megengedett  koncentrációja munkahelyi 
                                                    légtérben   nem  szabályozott                                     

 

 8.2.Személyi védıfelszerelés: 
 Légzésvédelem:                             Nem  szükséges  
 Kézvédelem:                                  Érzékeny bırőeknek a termékkel  való  állandó érintkezés  esetén  

                                                        /munkavégzés/ gumikesztyő használata ajánlott.   
 

 Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön, szemkárosodást 
okozhat. 

 

 Testvédelem: A szennyezett ruhát le kell venni, újra használat elıtt ki kell tisztítani, 
a bırfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. 

 

  
 

 

 
 

  

   

 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
 Halmazállapot: szilárd, kb. 25 grammos  tabletta  
 Szín: kékeszöld  
 Szag: Kellemes  illatú  
 Lobbanáspont: nem alkalmazható  
 Oldhatóság vízben: kb. 25 g/l  (20oC-on)  
 pH-érték: 10-10,5  /1 %-os  vizes  oldatban  
   
  

 
 

   

 10. Stabilitás és reakciókészség  
   
 10.1. Stabilitás: 

10.2. Veszélyes  reakciók: 
Normál  körülmények  között  stabil 
Nem  ismeretesek 

 
 

  
 

 

   

 11. Toxikológiai adatok  
   
 11.1. Lenyelve: Irritatív hatású  lehet  (száj-, nyelıcsı-, gyomor - és bélnyálkahártyára)  

 11.2.Szemre jutva: Irritatív hatású. lehet (szemkárosodást okozhat)  

 11.3.Bırre kerülve: Irritatív hatású  lehet.  
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     12. Ökotoxicitás 

 

   
 A készítmény fel nem használt maradékait, göngyölegeit élıvízbe, talajba és közcsatornába 

juttatni nem szabad. 
 

   
  

 
 

   

 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás  
   
 13.1.Termékkel kapcsolatos javaslat: 

Ártalmatlanításkor a helyi elıírásokat kell figyelembe venni. A keletkezett hulladékot élıvízbe, talajba 
és közcsatornába juttatni nem szabad. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl.) 

 

 13.2.Hulladékkulcs (EWC): 20 01 29* (veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek) 
(16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékérıl.) 

 

   
 13.3.Szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó elıírásoknak 

megfelelıen történhet. A vízzel kimosott csomagoló anyag kommunális hulladékként kezelhetı. . 
(94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.) 

 

   
  

 
 

   

 14. Szállításra vonatkozó elıírások  
   
 Szállítás szempontjából nem veszélyes árú.  
   

 
 
  

 15. Szabályozási információk  
   
 15.1. EU-jel:    Nincs,  nem  veszélyes  termék  

    

 15.2. Érvényes magyar törvények és rendeletek:  
 Veszélyes anyagok,  2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról  
  44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 

73/2004.(VII.11) ESzCsM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek 
részletes szabályairól 

 

  25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek 
kémiai biztonságáról. 
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 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeirıl 
 

  16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek 
A hulladékok jegyzékérıl 

 

  94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályairól 

 

 Tőzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet  
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet  
 15.3. Kémiai  biztonsági  értékelés     nem  történt  
  

 
 

   

   

 16. Egyéb  
   
 A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó 

ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb 
elıírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétıl 
eltérı felhasználásából eredı kockázatokra. 

 

 Veszélyes  összetevık  R  mondatai 
   R22  Az  anyag  porát  nem  szabad  belélegezni 
   R36  Szemizgató  hatású 
   R38  Ha  a  szellızés  elégtelen  megfelelı  légzıkészüléket  kell  használni 
   R41  Súlyos  szemkárosodást  okozhat 

 

   
 Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát 

jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent):  
Eye Irrit         Szem  irritáció         
Eye Dam.     Szem  károsodás 
Skin Irrit:     Bır irritáció 
Acute Tox:  Akut toxicitás 
 

 

 Az  adatlapon  szereplı  H  mondatok:  

 H302             Lenyelve  ártalmas                         
 H315             Bırirritáló  hatású  
 H318            Súlyos  szemkárosodást  okoz  

 H319              Súlyos  szemirritációt  okoz  
   
   
 


