
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 

az 1907/2006/EK (REACH) II. melléklet szerint 

Kiállítás dátuma: 2005.02.05. 

Felülvizsgálva: 2009.09.29. 

1.  ANYAG-, ILL. TERMÉK- ÉS VÁLLALATMEGNEVEZÉS 

Kereskedelmi megnevezés:  glicerines szappantömb 

Gyártó/szállító:  

EXAGON GmbH 

Industriepark 202 

78244 Gottmadingen 

Tel.: 07731/977007 

Németország 

Forgalmazó: 

Art-Export Bova Kft. 

2021 Tahitótfalu 

Szentendrei út 42. 

Telephely: 

1106 Budapest Maglódi út 25. 

A kiállításért felelős: 

Vasné Bocskor Katalin ügyvezető 

Tel./fax: 284-5855 

Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: 

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat 

1096 Budapest 

Nagyvárad tér 2. 

Tel.: 06-80-201-1999 
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2. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

Leírás: válogatott zsírsavak és felületi anyagok nátrium sóiból készített keverék 

Veszélyes összetevők                     EINECS No.     CAS No.          R-kódok     Konc.      Jelölés 

Nátrium alkil szulfát                       271-557-7       88585-47-7   R36/38         1%         Xi 

Nátrium alkil éter szulfát              266-102-5       66161-57-7   R36/38         5-10 %   Xi   

Kérjük, hivatkozzon a 16. fejezetre (Egyéb információk), ahol mindenegyes R-kód teljes szövegét 

listázták.                

3. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 

Ezt a terméket nem osztályozták veszélyesnek. 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Bőrrel érintkezés esetén: 

Bőséges meleg vízzel kell mosni.  

Szembe kerülés esetén: 

A szemet legalább 10 percig kell öblíteni. Huzamosabb irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 

Belélegzés esetén: 

A beteget friss levegőre kell vinni. 

Lenyelés esetén: 

A betegnek bőséges meleg vizet kell adni. Nagyobb lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni. 

5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN 

Megfelelő oltószerek: hab, széndioxid vagy száraz por 

Nem szabad használni: víztömlőt 

Speciális veszélyek: nem ismertek 

Speciális védőfelszerelés: védőruházat és oxigénpalackos légzésvédő felszerelés 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN 

Egyéni óvintézkedések: óvakodni kell a szembekerüléstől. 
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Környezetvédelmi intézkedések: 

Vízi környezetbe engedni nem szabad. 

Feltakarítás/összegyűjtés módszerei: 

Lapátoljuk tartályokba, mossuk fel és engedjük a lefolyóba. 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Kezelési intézkedések: kesztyűt kell hordani – előírás: EN 420 

Tárolási intézkedések: a beszállító csomagolásában száraz, hűvös környezetben kell tárolni. 

8. VESZÉLYEZTETETTSÉG KORLÁTOZÁSA /EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS 

Veszélyeztetettségi határértékek: nem használatosak. 

MEL/OES, (EH40UK): 

Kézvédelem: kesztyűt kell hordani – előírás: EN 420 

Szemvédelem: védőszemüveget kell viselni – előírás: EN 166 

Környezeti veszélyeztetettségi szabályozások: vízi környezetbe nem szabad engedni. 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

Általános információ 

Külső megjelenés: transzparens, szilárd  @ 20 °C                                    

 Szag: semleges 

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információ 

pH: 7,5 – 8,5 (folyadék @ 75 °C)                                   

Forráspont/forrástartomány: kb. 100 °C   

Olvadási pont/olvadási tartomány: 50-60 °C   

Gyúlékonyság (szilárd/gáz): nem gyúlékony                                 

Vízben oldhatóság: elegyedő 

10. STABILITÁS ÉS REAKTIVÁLÁS 

Stabilitás: az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. 
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Kerülendő feltételek és anyagok: erősen oxidáló hatóanyagok. 

Veszélyes bomlástermékek: nem ismertek. 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Bőrrel érintkezés: hosszas érintkezés irritációt okozhat. 

Szembekerülés: hosszas érintkezés irritációt okozhat. 

Lenyelés: nagyobb mennyiség lenyelése hányást okozhat.                                                                                           

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Ökológiai mérgezés: befolyásolhatja a vízrendszerek pH értékét. 

Állandóság és lebonthatóság: könnyen bio-lebontható. 

13. UTALÁSOK A HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 

A helyi és országos rendszabályok szerint kell eltávolítani. Konzultálni kell az illetékes hatósággal a 

hulladék elszállítási irányelvekről. 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ 

EZT A TERMÉKET NEM OSZTÁLYOZTÁK A SZÁLLÍTÁS SZÁMÁRA VESZÉLYESNEK.  

15. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 

Nem használatos. – Ezt a terméket nem osztályozták beszerzés/felhasználás számára ártalmasnak. 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Nátrium alkil szulfát  és nátrium alkil éter szulfát 

R36/38 szem- és bőr irritáló 

Revízió fajtája: a nátrium alkil éter szulfát CAS számának módosítása.                       

Vonatkozó jogszabályok 

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

25/2000. (IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet 

2000.évi XXV.Törvény 

Minden információ, ajánlás és rendszer, amely ebben az irodalomban a termékek használatával 

kapcsolatban megjelenik, megbízhatónak tartott teszteken és adatokon nyugszik. Ugyanakkor a 

felhasználó felelőssége meghatározni az itt leírt termék saját felhasználására vonatkozó  
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alkalmasságát. Miután a mások általi aktuális használat kívül áll a Stephenson Group Ltd., valamint  

részvénytársaságai ellenőrzésén, a Stephenson Group Ltd. semmilyen garanciát nem fejez ki,  és nem 

nyújt ilyen használat, ill. annak eredménye hatásával kapcsolatban, sem nem vállal az itt hivatkozott 

termék mások általi felhasználásból származó bármilyen felelősséget, sem nem garantálja, hogy az itt 

említett információk abszolút teljesnek tekinthetők, miután további információk válhatnak 

szükségessé vagy kívánatossá, ha  léteznek bizonyos vagy kivételes feltételek vagy körülmények vagy 

az alkalmazott jog vagy a kormány rendelkezései. 

 

 

 

 


