
BIZTONSÁGI ADATLAP

1, A készítmény neye
1.1. Anyagnév: Nátrium-Hypoklorit oldat .

Márkanév: Hypo
Termékgyártó és forgalmazó neve: PENSA TRADE KFT.

6421 Kisszállás, Május 1 u. 13.
I.2. Alapanyag gyártó cég neve: Vinyl Kft.

3524 Miskolc Adler K. u. 19.

Alapanyag forgalmaző cégneve: rBVru ÉS rÁnSA BT.
5000 Szolnok Ady E. u.23.. fszt 1.

2. Összetétel
2.1. Nátrium-Hypoklorit C.A.S. szám:768I-52-9 koncentráció tartom ány ! ,6yo
Nátrium-Hypoklorit

aktív klórtartalom
Háztartási: < 50Á Ipari:' g0 gll

szabad lúgtartalom
0,5-20Á 16 g/l
VaS
0,02 g/.

3.

Veszély szerinti besorolás: Xi
Kockázatra utaló R mondatok: R31, R36/38
Használatra utaló S mondatok: S Il2, 326, S37 l3g,S45, S50.

4.
Blsősegélynyújtás
4.1.
B őr:re kerülésnél : maró hatás-érintett testrés zeket bő vízze\ lemosni.
Orvoshoz kell fordulni.
4.2.
Szembe kerülésnél: maró hatás-10-15 percig bő vízzeIöblíteni.' Orvoshoz kell fordulni.,, 4.3.
LenYelésnél: maró hatás-sérült szájét vízzelkimosni. Orvoshoz kell fordulni.
Gyomorrepedés veszélye miatt hánytatni tilos !

4.4.
Belégzésnél: maró hatás-friss levegőre vinni, kényelmes helyzetbe fektetni,
orvoshoz kell fordulni.



5,
Tűzveszólyesség
5.1.
Megfelelő tűzoltó kÖzeg: Környező tíiz könilményeinek megfelelő oltóanyagothaszrrálni
5.2.
Biáonsági okokból nem használható közeg:
5.3.
speciáIis baleseti veszélyek, ógéstermékek, származékok:
Hőmérséklet ha&ísára bomlik. 

-
5.4.
EgYéb informácjók: TartálY felmelegedése esetén a tartályt porlasaoft vízzel ke1lhűteni és lehetőleg ki kell vontauri a=veszél yra^iuat.
Nem éghető folyadélq ttízveszélyességi oráályu, ,,E''

6.\
óv íntézkedések baleset esetén
6,1.
személyes óvintézkedések: kerülendő a szembe, bőrre való jutása, egyénivédőeszközök haszrálata kötelező.
6.2.
Tisztítrisi módszerek: Felszívóképes anyaggal pI. szfuazftildel, homokkal kelllefedni és ártalmatlanná tétele vége{ ,ártűaivaan biztonságos lerakóhelyreszállítani, A maradék anyagot sok vízzel kell .Ímorun i, a padlófelületetcsúszásveszély miatt v izzel felkell tisztítani.
6.3.
EgYéb információk: Savak hatására mérgező klórgáz képződik. Az illetékeshatóságokat értesíteni kell.

v.
Kezelós, táro!ás
7 .I.
kezelés: Egyéni védőeszközök haszrrálata kötelező. Hasanálata közben nem
1zabad enni, inni és dohányozni.
7.2.
Tárolás: ElkÜlÖnítv*, j9l szellőző, hűvös, szárazhelyiségben kell tarolni, közvetlennaPfenYtől védve.és minden.gyu;ioronastól távoi. Horrrubb idejű tárolásnál

ffii,Tj]:$n*r'en bomlif, Á ta,ou* ABÓ ríp*számú tx-íooo faraklapos
7.3.
Egyéb infonnációk: §avak hatására mérgező klórgáz képződik.



8.
Az egészséget nem ve§zélyeztető munkavégzés feltételei:
8.1.
Expozíciós hatrárérték:

8.1.1.
Mk érték:- Ck érték:- Át ertet:-
8.2.
Műszaki munkavédelmi intézkedések:
Megfelelő szel|őnetés, világitálsbiztosítasa. Átfon rendelkezésre zuhany,
mosdó, legyen kémél elsősegély nyujtó láda és szemmosó.
8.3.
Egyéni védőfelszerelések:
9.3.1.
Kézvédelmi: Sav és lúgálló kesz§dí hasmálata
8.3.2.
Belégzés elleni védelem: Megfelelő légzésvédő készrilék
8.3.3.
s zemvédel em : védőszemüveg, vagy v é dő álar c hasmálata
8.3.4.
Bőrvédelem: Lúgálló gumiruha, gumics inna hasmálata

9.
Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.
Megielenés : Srárgás átmydratű folyadék
9.2.
Szag: Klór szaú
9.3.
Forráspont: Bomlik
9.4.
Dermedéspont: -5C
9.5.
Lobbanáspont: Nem éghető
9.6.
Gyulékonyság: Nem éghető
9.7.
Öngyulladás: Nem éghető
9.8.
Robbanási fulajdonság: -
9.9.
Oxidálási fulajdonság: Oxidálószer.
9.10.
Gőznyomás: - \

9.11.
Oldhatóság: - vízben tökéletesen elegyedik

- zsírban -



9.I2.
EgYéb: HÖmérséklet és nehézfemek haüísára bomlik, savak hatásara Hőrgázképződik 

- - ------__, vE, w\ rtq

10.
§tabilitás ós reakciókézség 

i

l 0" 1.Kerülendő körülményók, Mugus hőmérséklet és f.ny.
I0.2.
kerülendő anyagok: savak, nehézfémek, szerves anyagok
l0.3.
VeszélYes bomlástermókek: Savak hatására mérgező klőr gazképződik.

11.
Toxikotógiai adatok
11.1.
Orális toxicitís LD 50: patkrány 40 mglkg
|1.2.
Bőr iniüíció: irritálja a bőrt.
l1.3.
ÉrzékenYség: Égő érzés és fájdalorn a §zemben, az orr- és garatnyálkahárfyán,valamint a bőrÖn. A bőrön hólyagképzOaes. rorrögés, regr;;*j, futladásirohamok.

12.
ökotoxicitás
l2.1.
Biodegradálhatóság: -
12.Z.
Egyéb információk : vízminőséget veszélyeáető anyagl2.3.
Akut toxiciás: Vízi organizrnusokra mérgező

t3"
Hul ladékkezelés, á rtalnlatlanítás
13,1.
Termék: Ne juttassuk kÖzvetlenül csatornába, környezetbe, szállítsuk kijelöltveszélYes hulladék gYtijtőhelyre, hosszabb ideig tárolva elbomlik. Sawal történősemlegesítése tilos." I3.2.

* Csomagolas: Tisztítís utan újra hasmosítható.

t4.
§záltításrn vonatkozó előírások
l4.1.
90 g/l ADR 8
16 ElI l0 darabos zsugorfoliázottbiztonság i záraskupakokkal ellátott l/1 literesműanyag flakon.



15.
Sza bályozási információk

Initatív: Xi

kockázatra utaló R mondatok:
R31: sawal érintkezve mérgező gázokképződnek
R36/38 - szem és bőrizgató hatású
Ilasználatra utaló s mondatok
SIl2 elzáwa és gyermekek számárahozzáferhetetlen helyen tartandóS26 ha szembe kerül bő vízzel azonnalki kell mósni és orvoshoz kell

fordulni.
S37l39 megfelelő védőkesztyűt és arc-, szemvédőt kell viselni.S45 baleset Vagy rosszullét esetén orvost kelt hívni. Ha lehetséges a cimkét

meg kell mutatni.
S50 sawal nem keverhető.

1ó.
Egyéb információk
16.1.
Intézkeclés

A Biztonsági Adatlap a veszélyes vegyi anyagokkal és
készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek
részletes szabályairól szóló módosított 44?aa0 /xil. zi.túm
számú rendelet alapján készütt.
A fenti rendeletet módosította a 3312004. lIY.26.t F;SZCSM
rendelet
trgészségügyi Toxikológiai T ájékoztatő Központ (ETTSZ)
elérhetőség 06BO2an99 ingyenesen hívhatoiotn szám, naponta 0-
24-ig.

2011-06_08.


