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 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása  
   
 1.1. Termékazonosító  
 Kereskedelmi elnevezés: 99718 Screen Cleaning Pump Spray 250 ml  
 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása  
 Felhasználási terület: Tisztító oldat.  
 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  
 Gyártó, szállító cég: 

Cím: 
 
Telefon: 
Fax: 
Elsősegély telefon: 

Fellowes UK Ltd. 
Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB, Nagy-
Britannia 
+44 (0) 1302 836800 
+44 (0) 1302 836899 
+44 (0) 1302 836800 

 

 Forgalmazó cég: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail, internet: 

Fellowes Hungary Kft.  
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84. 
+36-1-5500 177, +36-1-5500 188 
+36-1-5500 199 
marianna.feher@fellowes.hu, www.fellowes.hu 

 

 1.4. Sürgősségi telefonszám  
 Cím: 

 
Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
+36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) 
+36-1-4766464 

 

   
   
   
 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás  
   
 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása  
 Termék meghatározása: Keverék.  
 Termék osztályozása: A termék nem jelölésköteles.  
   
 2.2. Címkézési elemek  
 Veszélyjel: -   
 R mondatok: -  
 S mondatok: S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
  S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
  S 25 Kerülni kell a szembejutást.  
  S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
 

  S 49 Csak az eredeti edényzetben tárolható.  
  S 62 Lenyelés után hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét. 
 

   
 A termék tartalmaz metilklór-izotiazolinont és metil-izotiazolinont.  
   
   
   
 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  
   
 3.2. Keverékek  
 Veszélyes komponensek: -  
   
 A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket az európai irányelvekben meghatározott bejelentendő 

küszöbértékek feletti mennyiségben. 
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 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  
   
 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  
 Belélegezve: Nem jelent belélegzési veszélyt.  
 Szembe jutva: A szemet ki kell mosni bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett) legalább 15 

percen keresztül. Irritáció vagy tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. 
 

 Bőrrel érintkezve: Nincs irritatív hatása. Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. 
Irritáció vagy tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni. 

 

 Lenyelve: Nem szabad hánytatni. Irritáció vagy tartós tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.  
   
   
   

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  
   
 5.1. Oltóanyag  
 Oltóanyag (megfelelő): Alkoholálló oltóhab, szén-dioxid, oltópor, homok, vízpermet.  
 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
 Tűz esetén irritáló, mérgező és ártalmas füst képződhet.  
 Lobbanáspont: Nincs meghatározva.  
 Robbanási határértékek: Nem ismertek.  
 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  
 Megfelelő légzésvédő felszerelést viselni kell.  
   
   
   
 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  
   
 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
 Gondoskodni kell a terület megfelelő szellőztetéséről.  
 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
 A terméket felszíni vizkbe és csatornába nem szabad engedni.  
   
   
   

 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  
   
 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 Kezelés: Különleges intézkedés nem szükséges.  
 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
 Tárolás: Védeni kell a fagytól. Megfelelően felcímkézett tartályokban kell tárolni.  
   
   
   

 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem  
   
 8.1. Ellenőrzési paraméterek  
 Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: -  
 Az adatokat az érvényes listák alapján adtuk meg.  
 8.2. Az expozíció ellenőrzése  
 Műszaki intézkedések: A normál szellőztetés megfelelő.  
 Szemvédelem: Rendeltetésszerű használat esetén különleges intézkedés nem szükséges.  
 Ruházat védelme: Nem szükséges speciális ruházat.  
 Légzésvédelem: Rendeltetésszerű használat esetén különleges intézkedés nem szükséges.  
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 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
 Halmazállapot: Folyadék, permet.  
 Szag: Enyhe.  
 Forráspont:  Nem alkalmazható.  
 Párolgási arány: Nincs meghatározva.  
 Fajsúly: Nincs meghatározva.  
 Oldhatóság vízben: A folyadék vízben elegyedik.  
   
   
   

 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  
   
 10.2. Kémiai stabilitás  
 Normál körülmények között stabil.  
 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  
 Veszélyes polimerizáció nem történik.  
 10.4. Kerülendő körülmények  
 Hő, szikra, nyílt láng, fagy.  
 10.5. Nem összeférhető anyagok  
 Erős oxidálószerek, erős savak, lúgok.  
 10.6. Veszélyes bomlástermékek  
 Tűz esetén irritáló, mérgező és ártalmas füst képződhet.  
   
   
   

 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok  
   
 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  
 A termék nem veszélyes.  
   
   
   

 12. SZAKASZ: Ökológiai információk  
   
 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
 Több mint 90%-a lebomlik biológiailag.  
 12.4. A talajban való mobilitás  
 Ha a termék a talajban jut, fokozottan mobil és beszennyezheti a talajvizet.  
   
   
   

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  
   
 13.1. Hulladékkezelési módszerek  
 Termékkel kapcsolatos 

javaslat: 
Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. [98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről] 

 

 Hulladékkulcs 
meghatározása: 

EWC-kód: 07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba, és így megfelelő EWC-kódba 
való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot el kell helyezni, 
vagy Önöknek szükségük van EWC-kód besorolásra, kérjük, vegyék figyelembe az 
ide vonatkozó rendeleteket. [16/2001. (VII. 18.) és 10/2002. (III. 26.) KöM 
rendeletek a hulladékok jegyzékéről] 
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 Szennyezett csomagolással 
kapcsolatos javaslat: 

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. [94/2002. (V. 5.) 
Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól] 

 

   
   
   

 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  
   
 A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru.  
   
   
   

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
   
 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
 

   
 Érvényes magyar törvények és rendeletek:  
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai [33/2004. (IV. 26.) 

EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH) rendeletek] a 
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 

  26/2007. (VI. 7.) EüM (1907/2006/EK REACH), illetve módosítása 
[453/2010/EU rendelet (V. 10.)] 

 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

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

 

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

 

 Tűzvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
 

   
   
   

 16. SZAKASZ: Egyéb információk  
   
 A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági 

követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások 
ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi termék rendeltetésétől eltérő 
felhasználásából eredő kockázatokra. 

 

   
 A veszélyes összetevők R mondatai: -  
   
   
 Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi termékhez.  
 A külföldi biztonsági adatlap (2009.08.21..) alapján készítette az ENVIRIDIS Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.)  
   
 Nyomtatási dátum: 2012.03.01.  
 


