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BIZTONSÁGI ADATLAP 

1907/2006/EK rendelet alapján 

1. SZAKASZ:  AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS 
AZONOSÍTÁSA 

1.1 Termékazonosító 

A keverék neve:  domol Magic Pad  

    
 Azonosító   30572500/SDS_GEN_DE 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 

felhasználása 

A keverék ajánlott felhasználása:  nyitott pórusú habszivacs  - szennyeződések   

eltávolítására  

Ellenjavallt felhasználás: nem ismert 

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó: BASF SE 

  67056 Ludwigshafen 

  Németország 

  Tel.: +49 621 60-0 

E-mail: global.info@basf.com.  

 Forgalmazó: Dirk Rossmann GmbH 

Isernhagener Str. 16., D-30938 Burgwedel 

Tel.: 01802 - 7677 6266 

www.rossmann.de   

service@rossmann.de 

Magyarországi forgalmazó:  ROSSMANN Magyarország Kft. 

H-2225 Üllő, Zsaróka út 8. 

Tel.: +36-29-889-800 Fax: +36-29-889-801 

e-mail: ugyfelszolgalat@rossmann.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám: 

   Magyarország 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatási Szolgálat  

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Telefon: 06 80 201-199 

 

2. SZAKASZ:  A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

2.1  Az anyag vagy keverék osztályozása 

A keverék osztályozása: 

Osztályba sorolás a 1272/2008/EU rendeletnek megfelelően 

nem besorolásköteles 

2.2 Címkézési elemek  

 1272/2008/EU rendeletnek megfelelően: 

mailto:global.info@basf.com.
http://www.rossmann.de/
mailto:ugyfelszolgalat@rossmann.hu
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 nem jelölésköteles 

2.3 Egyéb veszélyek 

 Az előírások/utasítások betartása mellett különös veszély nem ismert 

 

3. SZAKASZ:  ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

3.1 Anyagok: nem alkalmazandó 

3.2. Keverékek  

Kémiai jellemzés: melamingyanta alapú polimer 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános intézkedések: Különleges intézkedés nem szükséges. 

Belélegezve: Nem releváns 

Bőrrel érintkezve: Vízzel és szappannal alaposan lemosni. Irritációs esetén orvoshoz kell fordulni 

Szemmel érintkezve:  A szemet azonnal, nyitott szemhéjjal, több percen keresztül folyó vízzel  

mosni. Panasz esetén orvoshoz kell fordulni 

Lenyeléskor: A szájat vízzel alaposan ki kell öblíteni.  

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások:  

Adat nem áll rendelkezésre 

4.3 A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  

 Adat nem áll rendelkezésre 

  

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Oltóanyag 

Alkalmazható oltószer:  vízsugár, hab, por, széndioxid 

Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nagynyomású vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:   

  Tűz esetén képződhet: szénmonoxid és széndioxid, formaldehid, 

 füst, korom, mérgező gázok/gőzök 

További bomlás- és oxidációstermékek képződése a körülményektől függ  

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védőfelszerelés: környezetti levegőtől független légzésvédőt kell viselni 

További információk: A károsodás függ az égő anyagoktól és az égés körülményeitől. Az 

égés maradványait és a szennyezett oltóvizet előírásoknak megfelelően kell kezelni. 

 

 

6. SZAKASZ:  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

A porképződést kerülni kell. Bőrrel és szemmel való érintkezést ás a po/aeroszol belélegzését 
kerülni kell.     

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Kerülni kell a környezetbe jutását 

6.3.  A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: 

Mechanikusan felvenni  és előírásoknak megfelelően kezelni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
 Biztonságos kezelés lásd 7. Szakasz 
 Személyi védőfelszerelések ld. 8. Szakasz 
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 Ártalmatlanítás ld. 13. Szakasz 

 

7. SZAKASZ  KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

        Nedvességtől védeni kell. Porképződést kerülni kell. Megfelelő elszívást/szellőzést kell 
biztosítani a tárolás- és munkavégzés területén 

 Tűz- és robbanásvédelem: különleges intézkedés nem szükséges 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 Tárolás: a tárolásra vonatkozó szabályozásnak megfelelőn 

A tartály anyagára vonatkozó információk: HDPE, LDPE, PP 

További tárolási információk: nedvességtől védeni kell. Kerülni kell a közvetlen napsugárzást 

 Tátolási stabilitás: rendeltetésszerű tárolás mellett korlátlan ideig tárolható 

7.3. Meghatározott végfelhasználás:  

                     Lásd 1.2 szakasz 

 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező összetevők: 

Rendeltetésszerű feldolgozás és megfelelő szellőzési intézkedések esetén az expozíciós 

határértéke túllépése nem várható 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Egyéni védőfelszerelések: A védőfelszereléseket  a veszélyes anyagok koncentrációjától és 

mennyiségétől függően kell kiválasztani.  

Légzésvédelem:  

Normál esetben nem szükséges 

Kézvédelem:  

Normál esetben nem szükséges 

Szemvédelem: Normál esetben nem szükséges. Ha szembejutás kockázata fennáll ajánlott 

védőszemüveg használata. 

Testvédelem: nem szükséges 

 

9. SZAKASZ:  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 

Külső jellemző    : szivacs blokk 
Szín    : fehér  
Szag    : szagtalan 
Szag küszöbérték   : adat nem áll rendelkezésre 
pH     : nem alkalmazandó 
Olvadáspont/fagyás pont  : nem alkalmazandó 
Forráspont    : nem alkalmazandó 
Lobbanáspont   : adat nem áll rendelkezésre 
Párolgási sebesség  : nem alkalmazandó 
Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : nem alkalmazandó 
 Égési idő   : nem alkalmazandó 
 Égési sebesség   : nem alkalmazandó 
 Égési hőmérséklet  : nem meghatározott 
Öngyulladás   : a termék nem öngyulladó 
Alsó/felső robbanási határ  : nem meghatározott 
Gőznyomás   : adat nem áll rendelkezésre 
Gőz sűrűség   : adat nem áll rendelkezésre 
Sűrűség    : nem alkalmazandó 
Oldékonyság    : vízben nem oldódik 
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Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: adat nem áll rendelkezésre 
Bomlási hőmérséklet  : adat nem áll rendelkezésre 
Viszkozitás    : nem meghatározott 
Robbanási tulajdonságok  : a termék nem robbanásveszélyes 
Oxidáló tulajdonságok  : adat nem áll rendelkezésre 
Maró hatások, megjegyzés  : nem maró 
9.2.Egyéb adatok 

      További releváns adat nem áll rendelkezésre  

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség 

Normál tárolás és használat mellett veszélyes reakció nem várható 

10.2. Kémiai stabilitás 

 A termék stabil 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Nem ismert 

10.4. Kerülendő körülmények: A nedvességet kerülni kell 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Kerülendő anyagok: erős savak, erős oxidálószerek, halogének 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Lehetséges bomlástermékek: Hosszan tartó, vagy erős hőhatás következtében veszélyes 

bomlástermékek képződhetnek 

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás:  

 Rendeltetésszerű körülmények és használat mellett a terméknek nincs 

egészségkárosító hatása 

  Kísérleti/számított adatok: 

  LD50, patkány, oral: >5000mg/kg 

Bőrmarás/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási kritériumok nem 

teljesülnek 

Súlyos szemkárosodás/irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási 

kritériumok nem teljesülnek 

Szenzibilizáló hatás légúti vagy bőr  A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási 

kritériumok nem teljesülnek 

Csírasejt mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási kritériumok nem 

teljesülnek 
Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási kritériumok nem teljesülnek 
Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási kritériumok nem  

teljesülnek 
Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) A rendelkezésre álló  adatok alapján az osztályba  

sorolási kritériumok nem teljesülnek 
Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) A rendelkezésre álló  adatok alapján az  

osztályba sorolási kritériumok nem teljesülnek 
Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályba sorolási kritériumok nem  

teljesülnek 
 

12. SZAKASZ : ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

12.1 Toxicitás  

Adat nem áll rendelkezésre 

 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:  

 A termék, az anyag szerkezetéből adódóan biológiailag nehezen lebontható.  
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12.3 Bioakkumulációs képesség: adatok  nem állnak rendelkezésre 

12.4 A talajban való mobilitás:releváns adatok nem állnak rendelkezésre 

12.5.PBT és vPvB értékelés eredményei 

 PBT: adatok  nem alkalmazandó 

 vPvB: adatok  nem alkalmazandó 

12.6 Egyéb káros hatások nem ismert 

 
13. SZAKASZ:  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

             Hulladékká vált termék 

Javaslat: a hulladékkezelést előírások szerint kell végezni 

Nem veszélyes hulladék 

Kiürült csomagolóanyag:  

Javaslat: a hulladékkezelést előírások szerint kell végezni 

A nem szennyezett csomagolóanyag újrahasznosításra kerülhet 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

14.1 UN-szám  

         ADR, IMDG, IATA     mentes 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási elnevezés 

        ADR, MDG, IATA     mentes 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)     

       ADR, IMDG, IATA 

      Osztály      mentes 

14.4 Csomagolási csoport 

        ADR, IMDG, IATA     mentes 

14.5 Környezeti veszély 

 Tengervizet szennyező    nem 

14.6  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  nem alkalmazható 

14.7  A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC  

szabályzat szerinti ömlesztett szállítás   nem alkalmazandó 

 

15. SZAKASZ:  SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓK 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

 

Nemzeti jogszabályok 

▪ 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

▪ 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  

▪ 2012. évi .CLXXXV  törvény a hulladékokról 

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

   kémiai biztonsági értékelés készítése nem szükséges 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:  
      és adatforrások:    adat nem áll rendelkezésre 
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Osztályozás a 1272/2008/EK  rendelet alapján: 
Osztályba nem sorolt 

 

 
 
Egyéb információ: A biztonsági adatlapban közölt információk a jelenlegi ismereteken és a termék 
beszállítási állapotán alapulnak. Céljuk, hogy a terméket a biztonsági előírásoknak megfelelően 
értékeljék és nem az, hogy a terméknek megfelelő tulajdonságokat biztosítsanak 

 

 


