LETICIA HERBA KFT
1133. Budapest, Tutaj u.6/a
Tel.: 20/9247-682
Fax : 801-2855
BIZTONSÁGI ADATLAP
1. A készítmény neve
BIOREX antibakteriális folyékony szappan
Gyártó cég: LETICIA HERBA Termelő és Forgalmazó KFT, 1133. Budapest, Tutaj utca 6/a
2. Összetétel:
mosóaktív anyagok
bőrkímélő adalékanyagok
konzerváló- baktériumölőszerek
Az összetételben szereplő veszélyes anyagok a gyártók szerint a következők:
Triclosan (Trichloro-2 hydroxy-diphenyl-ether) CAS sz. 3380-34-5
Az alkotórész adatai:
Veszélyességi szimbólum: Xi – ingerlő
N - környezetre ártalmas
Kockázati mondatok: R 36/38 – szem és bőrizgató hatású
Biztonsági mondatok: S20 – szembekerülés esetén bő vízzel kimosni, orvoshoz fordulni
S 37/39 – megfelelő védőfelszerelést viselni
S 61 – kerülni kell a tömény anyag környezetbe jutását
Ezen anyag koncentrációja a készítményben nem ér el olyan mértéket, amely fölött az EU
veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelembe kellene venni.
3. Veszélyesség szerinti besorolás
A gyártó közlése alapján az anyag nem sorolható veszélyességi osztályba. Bőrrel való
érintkezés:
egészséges bőrfelület esetén az érintkezés semmiféle elváltozást nem okoz. Gyerekek
kezébe nem
kerülhet.
4. Elsősegélynyújtás
Szembejutást követően: A nyitott szemet azonnal bő vízzel kimosni. Tartós tünetek esetén
szakorvost ajánlott felkeresni.
Lenyeléskor: A szájat azonnal ki kell mosni vízzel. Hánytatni nem szabad, mert a
habképződés
miatt aspiráció következhet be és a tüdőbe jutó készítmény károsodást okozhat. Orvosi
ellátás
szükséges.
5. Tűzveszélyesség
A készítmény nem tűzveszélyes
6. Óvintézkedés baleset esetén
A kiömlött anyagot azonnal fel kell takarítani, mert csúszós és balesetveszélyes. A területet
vízzel
jól fel kell mosni és így erős higítással kommunális csatornába engedhető. Biológiailag
csaknem
teljesen lebomló.
7. Kezelés és tárolás
Kezelés: A termék kezelése közben a háztartási vegyi anyagokkal folytatott tevékenység
általános
munkabiztonsági és higiéniai szabályait kell betartani.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, élelmiszerektől távol, gyermekektől elzárva tárolható. Erős
hidegben a csomagolóanyag ridegebbé válik, így rakodáskor, szállításkor fokozott
óvatosság
szükséges.
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyag szembejutását, véletlenszerű
lenyelését.
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: viszkózus folyadék
Szín: kék
Oldékonyság: vízzel higítható korlátlan mennyiségben
10.Stabilitás és reakciókészség
Veszélyes reakciók és bomlástermékek nincsenek.
11.Toxikológiai adatok
Bőr: sérült bőrfelületen irritációt okozhat
Szem: irritációt okozhat
Lenyelés: irritációt okozhat a szájban és az emésztőrendszer felső szakaszában
12.Ökotoxicitás
Lebomlás: Az anyag biológiai úton szinte teljesen lebontható.
Vízi életre vonatkozó veszélyesség: A készítmény higított állapotban közcsatornába
juttatható.
13.Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
A termék maradékai veszélyességi osztályba nem sorolt hulladéknak tekinthetők.
Kezelésükre a
102/1996. (VII.12) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
14.Szállításra vonatkozó előírások ( a veszélyes áruk nemzetközi szállítását
szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás
és megnevezés, amennyiben alkalmazható):
Nem minősül veszélyes anyagnak.
Nem tűzveszélyes
15.Szabályozási információk
Veszélyesség szerinti besorolás:
Nem sorolható osztályba
Veszélyes anyagok kockázataira utaló R mondatok:
R 22 Lenyelve ártalmas
Veszélyes anyagok biztonságok használatára utaló S mondatok:
S 2 Gyerekek kezébe nem kerülhet
A készítmény nem bejelentésköteles, mert a 233/199.(XII.26) Korm. rendelet 5.§. (1)
bekezdésben
foglaltak a nagyon mérgező, mérgező, maró és rákkeltő hatású készítményekre
vonatkoznak, és ez
a termék ilyen tulajdonságokkal nem rendelkezik.
16.Egyéb információk
Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (külföldi gyártók által készített
biztonsági
adatlapok) alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalommal
egyező
mértékig megfelel a 70/1998. (IV.8) számú illetve a 143/1997. (IX.3) számú Korm.
rendelettel
módosított 233/1996. (XII.26) Korm. rendelet, illetve az ennek végrehajtásáról rendelkező, a
31/1997. (X.17) NM rendelettel módosított 4/1997. (II.21) Népjóléti Miniszteri Rendelet
előírásainak.
A biztonsági adatlapban foglalat információk ismereteink és tájékozottságunk legjaván
alapszanak,
és azokat a kiadás időpontjában helytállónak ismerjük, hisszük. Ez nem jelent garanciát a
termék
minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban minden információ,
adat és
ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul.
A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a termék
felhasználásáról.

