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BIZTONSÁGI ADATLAP  
k é s z ü l t  a  1 90 7 / 2 00 6 / EK ,  a  1 27 2 / 20 0 8 / EK  é s  a 2 0 15 /8 3 0 / E U  r e n de l e t  s z e r i n t  

1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító: FINE Car Cleaner Wipes – Autóbelső törlőkendő 
1.2. Azonosított felhasználás: ápolás, tisztítás, nedves törlőkendő 

Ellenjavallt felhasználás: fentitől eltérő 

1.3. Forgalmazó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai: Well Done St. Moritz Kft. 

H-2900 Komárom, Mártírok út 92. 

Telefon: +36 34 340 312, Fax: + 36 34 540 129 
Honlap: www.welldone.eu 

1.4. A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: welldone@welldone.eu 

1.5. Sürgősségi telefon: Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 
06 (1) 476-6464;  éjjel-nappal hívható száma: 06 (80) 20 11 99 

2. szakasz: A veszély azonosítása 

2.1. A termék osztályozása: a gyártó, vonatkozó uniós szabályozások, a 1272/2008/EK (CLP1) rendelet és 

módosítása szerint nem veszélyes készítmény/keverék. 

Osztályozás: nem szükséges. 

2.2. Címkézési elemek: piktogram, figyelmeztetés, H-mondat: nem szükséges 

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: 
Gyermekektől elzárva tartandó. (P102) 

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. (P103) 

Tárolás: hűvös, száraz helyen, -5°C – +40°C között. (P401) 

Kérésre biztonsági adatlap kapható. (EUH210) 

Összetevők a 648/2004/EK szerint: <5%: nemionos felületaktív anyag. Illatanyagot és tartósítószert 

tartalmaz (BENZYL ALCOHOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLISOTHIAZOLINONE). 

2.3. Egyéb veszély, információ: előírás- és rendeltetésszerű használata, tárolása esetén a 
rendelkezésre álló információk alapján egészségkárosodással, környezeti veszéllyel számolni.  

3. szakasz: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok 

A termék vizes oldattal átitatott, nedves törlőkendő.  

A kendőalapanyag nemszőtt, összetétele: 30% viszkóz, 70% PET.  

Az átitató oldat összetevői (nemionos felületaktív anyag, poliakrilát-kopolimer, tartósítószer-keverék, 

illatanyag-kombináció, víz, stb.) nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy 
koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti 

besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.  

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tudnivalók: a sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Öntudatlan vagy görcsös 
állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!  

Belélegezve: nem releváns expozíció. 

Bőrrel érintkezve: intézkedés nem szükséges. 

Szembejutás esetén: a termék kendő, szembejutása nem életszerű expozíció. 

Lenyelés esetén: nem releváns expozíció. Forduljunk azonnal orvoshoz! 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert. 

                                                           
1 Classification, Labelling and Packaging: 1272/2008/EK rendelet és módosításai 
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4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési 

tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék 
címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. 

5. szakasz: Tűzoltási intézkedések 

5.1. Megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (vízpermet, oltópor, oltóhab, szén-dioxid). 
A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. 

Biztonsági szempontból nem megfelelő oltóanyag: nem ismert. 

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: nem ismert. 

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: a védőfelszereléseket a környezetben égő anyagok alapján kell 
meghatározni. Használjuk teljes védőszerelést és a környezet levegőjétől független légzőkészüléket. 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Védőkesztyű használata ajánlott nagy mennyiségek esetén.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: akadályozzuk meg a környezetbe jutását. A hulladékkezelés, a 

megsemmisítés a helyi előírásoknak megfelelően történjen. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: mechanikusan 

szedjük össze. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még a 7., 8. és 13. szakaszokat. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövesse a termék címkéjén található használati 

utasítást!  
Tűz- és robbanásvédelem: speciális intézkedés nem szükséges. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A terméket eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, takarmányoktól távol kell tárolni. Gyermekek 

kezébe nem kerülhet! Ajánlott tárolási hőmérséklet: - 5 – 40°C 

7.3. Meghatározott végfelhasználás: járművek belső terének tisztítására, ápolására. A felhasználók 

mindig olvassák el a használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra 
vonatkozó utasításokat. 

8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Foglalkozási expozíciós határérték (a munkahelyi levegőben megengedett határérték): nincs 

8.2. Az expozíció elleni védekezés, személyi védőfelszerelések: előírás- és rendeltetésszerűen 
használjuk, kövessük a használati utasítást. 

 Légutak védelme: nem szükséges. 
 Kézvédelem: nem szükséges. 

 Szemvédelem: nem szükséges. 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Megjelenési forma: nedvesített kendő  
Szín: fehér  

Szag: illatosított 

Kendőanyag jellemzők: tömeg: 40 g/m2 
 abszorpciós kapacitás: 9 g/g 

 vízabszorpció sebesség: 95 mm/10 perc 
 vastagság: 0,41 mm 

Az átitató oldat jellemzői: 
pH: 5,5 (az átitató oldat) 

Lobbanáspont: nem releváns a vizes átitató oldatra  
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Gyúlékonyság: nem jellemző, nincs adat 

Gőzsűrűség: nincs adat 
Log Ko/w: nincs adat 

Viszkozitás: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó 

Bomlási hőmérséklet:  nincs adat 
Robbanási tulajdonság:  nincs adat, nem jellemző 

Robbanási határok: nem jellemző 

Oxidáló tulajdonság: nincs adat, nem jellemző 

9.2. Egyéb információ:  nincs adat 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: nem jellemző. 

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet-, és nyomásviszonyok, valamint 

a 7. szakasz alatt előírt tárolási körülmények) között a termék stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert. 

10.4. Kerülendő körülmények: melegítés. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: erős oxidálószerek, erős savak, lúgok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: a termék rendeltetésszerű alkalmazása esetén nincs. 

11. szakasz: Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a készítménnyel, az itatató oldattal toxikológiai 

vizsgálatokat nem végeztek, megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó adatok, azok osztályozása és 
koncentrációja alapján a CLP rendelet előírásainak megfelelően történt.  

A termék összetevői alapján egészségi veszélyességi osztályba nem sorolandó, egészségi veszélyt nem 

jelent.  

11.2. A termékkel történő expozíció tünetei: rendeltetésszerű és előírásszerű alkalmazás, kezelés és 
tárolás esetén a készítménnyel történő expozíció egészségkárosító hatásának veszélye, kockázata 
elhanyagolható. 

12. szakasz: Ökológiai adatok 

12.1. Toxicitás: a termékkel, az átitató oldattal célzott vizsgálatokat nem végeztek, megítélése az 
összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai adatok alapján a CLP rendeletnek megfelelően történt. A termék 

nem osztályozandó környezetre akut, illetve krónikus veszélyt jelentő készítménynek. 

12.2. Perzisztencia/lebonthatóság: nincs adat.  

12.3. Bioakkumuláció: nincs adat.  

12.4. Mobilitás a talajban: nincs adat. 

12.5. A PBT- és a vPvB értékelés: nincs adat. 

12.6. Egyéb információ: nincs 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési szempontok: a termék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. 

(VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) 

VM rendelet alapján történt. A hulladékkulcs felhasználási terület és a körülmények folytán változhat. 

13.2. Hulladékának besorolása: Hulladékkulcs/EWC-kód: 20 01 30 - nem veszélyes hulladék 
20 TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ, 

KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN 

GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS 
20 03 egyéb települési hulladék 

20 03 99 közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék 

A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII. 29.) 

Kormányrendelet szabályozza. 
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14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, 
IATA/ICAO) nem veszélyes áru. 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

Vonatkozó közösségi joganyagok 

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai  

Tisztítószer-rendelet: 648/2004/EK és módosításai 

98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének, biztonságának védelméről 

Foglalkozási expozíciós határértékek: 91/322/EK rendelet és módosítása; 2000/39/EK irányelv és módosításai 

CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 

Vonatkozó nemzeti joganyagok 

Tisztítószerek: 270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai 
lebonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről; 

329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalombahozatalának 
feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről 

Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 

 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról;  

 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről; 

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; 

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 72/2013. 

(VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről; 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. 

16. szakasz: Egyéb információk 

Az adatlap a termék szállított állapotára vonatkozik.  

A biztonsági adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra 

szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.  

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván 
alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. A felhasználó 

saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról. Az adatlap nem 
jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő 

használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.  

16.1. A 3. szakaszban feltüntetett H-mondatok, rövidítések magyarázata: nincs 

16.2. Adatlaptörténet: jelen adatlap (2.0 verzió) 2015. augusztus 13-án készült a gyártó adatlapja 

alapján. 


