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BIZTONSÁGI ADATLAP 
DOMESTOS HIGIÉNIKUS SÚROLÓPOR FENY Ő 

 
1.VEGYI ANYAG NEVE 
 
A KÉSZITMÉNY NEVE Domestos higiénikus súrolópor Fenyő 

TERMÉKSZÁM 8257571/22.03.06 

A KÉSZITMÉNY FELHASZNÁLÁSA Súrolópor 

FORGALMAZÓ Unilever Magyarország Kft.  

 1138 Budapest 

 Váci u. 182 

 06 40 400 400 

 vevoinfo@unilever.hu 

SÜRGŐSSÉGI TELEFON Magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  

 (ETTSZ) éjjel-nappal hivható száma: 06 80 201 199 

KISZERELÉS Műanyag doboz 

 

2.ÖSSZETÉTEL 
 
Név EEC (EINECS) 

SZÁM 
CAS-SZÁM TARTALOM BESOROLÁS 

SODIUM ALKYL BENZENE 
SULPHONATE 

- 85117-50-6 1-5 % Xn R22, Xi; R38 R41 

SODIUM SILICATE 
 

- 1344-09-8 1-5 % Xi; R37/38, R41 

TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID 

201-782-8 87-90-1 < 1 % O; R8 Xn; R22, Xi; 
R36/37,R31 N; R50/53 

 
Az összes R-mondat teljes szövegét a 16. fejezet mutatja 
 

3.VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 
 
Ártalmas a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
 
BESOROLÁS R52/53 
 

4.ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
 
BELÉGZÉS 
Ha klór nem szabadul fel: Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztositani számára 
a nyugalmat. 
Ha klór szabadul fel: A sérültet azonnal távolitsa el a baleset helyszinéről. Azonnal hivjon orvosi segitséget! 
 
LENYELÉS 
Lenyelés esetén a szájat vizzel öblitjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Baleset vagy rosszullét esetén 
azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét megkell mutatni. Nagyobb mennyiség fogyasztása esetén forduljon 
orvoshoz. 
 
BŐRRE JUTÁS 
A bőrt azonnal öblitse le bő vizzel. 
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SZEMBE JUTÁS 
Azonnal öblitse ki a szemét vizzel. 

 
5.TŰZVESZÉLYESSÉG 
 
OLTÓANYAG 
A termék nem tűzveszélyes. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.  
 
KÜLÖNLEGES TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK 
A tűzoltásra nem vonatkoznak különleges szabályok. 
 
RENDKIVÜLI TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY 
A por a levegővel robbanékony elegyet képezhet.  
 
KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK 
A termék nem éghető. Hevités hatására mérgező gőzök keletkezhetnek. 
 

6.ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN 
 
EGYÉNI BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Légzésvédelem szükséges lehet. Porképződés esetén viseljen légzőkészüléket. 
 
KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Ne engedje a környezetbe jutni. Ha viz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesitse az illetékes hatóságokat. 
 
A SZENNYEZÉS MENTESITÉS MÓDSZEREI 
 
Lapátolja bele száraz tartályokba. A tartályokat takarja le és távolitsa el. A területet vizzel mossa le. Kerülje a porképződést. 
Kisebb mennyiségeket bele lehet mosni nagy mennyiségű vizzel a lefolyóba. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi 
hatósági előirásoknak megfelelően kell megsemmisiteni.  
 

7.KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Kerülje a por képződését és szétterülését. Savval nem szabad keverni. 
 
TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Eredeti edényzetben tárolja. Mérsékelt hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen tárolja. Kerülni kell az érintkezést a 
következő anyaggal: nedvesség. Ne tegye magas hőmérsékletű helyre vagy napfényre. Kerülni kell az oxidáló vagy 
redukálószerekkel való érintkezést. Kerülni kell a savakkal való érintkezést.  
 

8.AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTET Ő MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 
 
MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK 
Biztositson megfelelő szellőztetést. Tartsa be a Foglalkozási Határértékeket és csökkentse a por belégzésének kockázatát a 
lehető legminimálisabbra. 
 
LÉGZÉSVÉDELEM 
Normál körülmények között nem szükséges. Használjon mesterséges szellőztetést olyan tevékenység esetén, amely 
porképződéssel jár. Légzésvédelem szükséges lehet. 
 
KÉZVÉDELEM 
Normál körülmények között nem szükséges. Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő 
védőkesztyűt. 
 
SZEMVÉDELEM 
Normál körülmények között nem szükséges. 
 
 
EGYÉB ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Normál körülmények között nem szükséges. 
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HIGIÉNIAI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Használat után mosson kezet. 
 
BŐRVÉDELEM 
Normál körülmények között nem szükséges. Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő 
védőkesztyűt. 
 
KÖRNYEZETI EXPOZICIÓ ELLENŐRZÉSE 
Ha a viz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesitse az illetékes hatóságokat.  
 

9.FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
KÜLSŐ MEGJELENÉS Por 
RELATIV SŰRŰSÉG 1,3-1,6 
PH HIGITOTT OLDATBAN 9,8-10,1 (10%) 
 

10.STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
STABILITÁS 
Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil. 
 
KERÜLENDŐ FELTÉTELEK 
Kerülni kell a savkkal való érintkezést. Figyelem! Ne használjuk más termékkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) 
szabadulhat fel.  
 
VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK 
Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel. 
 

11.TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
BELÉGZÉS 
Izgathatja a légutakat. 
 
LENYELÉS 
A véletlenül lenyelt mennyiségeknek valószinűleg nincs káros hatása. 
 
BŐRRE JUTÁS 
Hosszantartó és gyakori érintkezés bőrpirt és irritációt okozhat. 
 
SZEMBE JUTÁS 
Átmeneti szemi irritációt okozhat. 
 

12.ÖKOTOXICITÁS 
 
ÖKOTOXICITÁS 
A termék olyan anyagot tartalmaz, amely a vizben élő organizmusokra nagyon mérgező, és hosszantartó, kedvezőtlen hatást 
fejt ki a vizi környezetre. 
 
LEBONTHATÓSÁG 
A preparátumban található felületaktiv anyagok megfelelnek a tisztitószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú 
szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes 
szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztitószer gyártó kérésére megtekinthetők.  

13.HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANITÁS 
 
HULLADÉKKEZELÉS MÓDJAI 
A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előirásoknak megfelelően kell megsemmisiteni. 
 
 
 

14. SZÁLLITÁSRA VONATKOZÓ EL ŐIRÁSOK 
 
ÁLTALÁNOS  Szállitásra nincs osztályozva. 
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15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 
CIMKÉZÉS N 
 
 
 
 
 

 Környezeti veszély 
 
VESZÉLYESSÉGI MONDATOK 

 R51/53 Mérgező a vizi 
szervezetekre, a vizi környezetben hosszantartó 
  károsodást okozhat. 
 
BIZTONSÁGI MONDATOK 
 S2 Gyermek kezébe nem kerülhet. 
 S25 Kerülni kell a szembejutást 
 S26 Ha szembe jut, bő vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
 S29 Csatornába engedni nem szabad. 
 S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/ 
  Biztonsági adatlap 
 
EU DIREKTIVÁK 
1999/45/EK sz. Veszélyes Készitményekre vonatkozó Irányelv. 2001/58/EGK sz. Veszélyes Készitményekkel kapcsolatos 
speciális tájékoztatási rendszer. 
 

16. EGYÉB 
 
FELÜLVIZSGÁLAT DÁTUMA 28/07/2006 

FELÜLVIZSGÁLATI SZÁM/ 1 

 
 
KOCKÁZATTAL KAPCSOLATOS MONDATOK TELJES TERJEDELMÜKBEN 

 
R22 Lenyelve ártalmas 

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakatl 

R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

R38 Bőrizgató hatású. 

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 

R50/53 Nagyon mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszantartó  

 károsodást okozhat. 

R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.  
 
 
 
 

JOGI NYILATKOZAT 
Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más 
folyamatban használt hasonló anyagra nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos 
és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban 
szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az ilyen jellegű információkra 
vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát 

 


