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1.

Biztonsági Adatlap
1907/2006/EK szerint
Calgon vízlágyító por

SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító
A termék neve
Calgon vízlágyító por
Biztonsági adatlap #
D8272595_1
Form ula#
8189952
Terméktípus
színkím élő vízlágyító gépi m osáshoz
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt
felhasználása:
Azonosított felhasználás
Lakossági felhasználás: magánháztartások (=nagyközönség = lakosság)
Ellenjavalt felhasználás: Jelenleg nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó cég neve, címe:
Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z. o. o.
ul Okunin1
05-100 Nowy Dwor
Mazowiecki, Lengyelország
Telefon: + 48 22 775 2051
Forgalm azó cég neve, címe:
Reckitt Benckiser Kft. / RB (Hygiene Home) Hungary Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+ 36-1) 453-4600
Tel.: (+36-1) 551-5610
HHConsumers_HU@rb.com
1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
Telefon: 06 80 20 11 99.

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
A term ék definíciója
keverék
Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján:
Osztályba nem sorolt
A H m ondatok és a besorolás teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.
Az egészségre való hatásokra és tünetekre vonatkozó részletes információkat lásd a 11.
szakaszban
2.2. Címkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerint
Veszélyt jelző piktogram : nem szükséges
Figyelm eztetés
Figyelm eztető m ondat

nincs
nincs

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
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Megelőzés
Elhárítás
Tárolás
Hulladékkezelés

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
Am ennyiben a term ék véletlenül szem be jutna, mossa ki bő
vízzel
Ne nyelje le. Ha a terméket véletlenül lenyelné, sürgősen
forduljon orvoshoz.
nem alkalm azandó
nem alkalm azandó
nem alkalm azandó
nem alkalm azandó

Veszélyes összetevők (CLP)

nem szükséges

Kiegészítő címkeelemek (CLP)

Összetevő:
• >30%: zeolit
<5%: nemionos felületaktív anyagok,
Polikarboxilátok

•

Speciális csomagolási követelmények:
Gyerm ekbiztos zárással ellátott csomagolás: nem szükséges
Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges
2.3. Egyéb veszélyek
Nem besorolásból szárm azó veszélyek: nem ismert

3.SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk
A termék: keverék
Összetevő
EINECS/CAS/Indexszám
zeolitok
EK: 215-283-8
CAS: 1318-02-1

%
40-50

Osztályozás
1272/2008/EK
Osztályba nem sorolt

Típus
-

1907/2006/EK REACH rendelet
XIV Melléklet: Az engedélyköteles anyagok jegyzéke:
A termék nem tartalmaz a mellékletben felsorolt összetevőt.
Különös aggodalomra okot adó anyagok:
A termék nem tartalmaz jegyzékbe vett anyagot
XVII Melléklet: Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba
hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások
Nem alkalmazható
Egyéb olyan veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi, am elyek jelen ism ereteik szerint
egészségre vagy a környezetre veszélyes anyagok, PBT vagy vPvB anyagok, vagy m unkahelyi
expozíciós határértékkel rendelkező anyagok illetve nem érik el azt a koncentrációt, amelyeket a
hatályos jogszabályok szerint az osztályba sorolásnál figyelem be kellene venni.
Típus
[1] egészségi vagy környezeti veszély szerint besorolt anyag
[2] Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritérium oknak
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[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint m egfelelnek a vPvB
kritériumoknak
[5] hasonló anyagok
Munkahelyi expozíciós határérték, ha van ilyen, a 8. szakaszban található

4.SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése
Szem be jutás esetén

Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként
megemelve az alsó és a felső szem héjakat. Ellenőrizze, hogy
visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Irritáció esetén
forduljon orvoshoz
Belégzést követően
Az érintett szem élyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Panasz esetén forduljon orvoshoz.
Bőrre jutást követően
Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a
szennyezett ruhát és cipőt. Panasz esetén forduljon orvoshoz
Lenyelés esetén
Öblítse ki vízzel a szájat. Vigye friss levegőre. Ha az anyagot
lenyelték és az expozíciónak kitett szem ély eszméleténél van,
adjon neki kevés vizet inni. Orvosi utasítás nélkül ne
hánytasson. Panasz esetén forduljon orvoshoz.
Az elsősegélynyújtók védelm e
Olyan tevékenység nem végezhető, am ely személyi
kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő
képzést nem kapott.
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Lehetsé ges akut egészsé gi hatások
Szembe jutva
Ha a levegőben lévő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott
expozíciós határérték felett van, az expozíció szem irritációt okozhat.
Belélegezve
Ha a levegőben lévő anyag koncentrációja a törvényes vagy az ajánlott
expozíciós határérték felett van, az expozíció orr, torok és tüdő irritációt
okozhat.
Bőrrel érintkezve
Jelentős hatás vagy kritikus veszélyek nem ismertek Lenyelés
esetén
Jelentős hatás vagy kritikus veszélyek nem ismertek Tú lzott mér ték ű
expozí ció jelei/tün etei
Szembe jutás
Lehetséges késleltetett hatások: irritáció, vörösödés
Belélegezve
Lehetséges késleltetett hatások: köhögés, légúti irritáció
Bőrrel érintkezés
adat nem áll rendelkezésre
Lenyelés esetén
adat nem áll rendelkezésre
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Megjegyzések az orvos számára
Tüneti kezelés. Vegye fel a kapcsolatot a m érgezési eseteket
kezelő specialistával, ha nagy m ennyiségben lenyelte vagy
belélegezte.
Speciális kezelés
Nem ismert

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
Megfelelő oltóanyag
Alkalmatlan oltóanyag

használjon poroltót
ne használjon vízsugarat

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:
Az anyagból vagy
Speciális tűz- vagy robbanásveszély nem
keverékből származó
ismert
veszélyek
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A hőbomlás veszélyes termékei a hőbomlás következtében képződhet:
szén-dioxid, szén-monoxid, kén oxidok, fém oxid/oxidok
5.3. A tűzoltóknak szóló javaslat
Speciális védőintézkedések
Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset a
tűzoltók részére
helyszínéről az összes személyt. Olyan tevékenység nem

végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha nem
Speciális védőfelszerelés

veszélyes, vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről.
Használjon vízperm etet a tűznek kitett tárolóedények hűtéséhez.
A tűzoltóknak m egfelelő védőfelszerelést és a környezeti
levegőtől független, önműködő légzőkészüléket (SCBA) kell
viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és
túlnyom ásos üzemmódban kell használni. Az EN 469
szabvány szerinti vegyi baleseteknél m egfelelő védelmet
biztosító
tűzoltóruházat
(beleértve
a
védősisakot,
védőbakancsot és kesztyűt).

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nem sürgősségi ellátó
személyzet esetén

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi
kockázattal jár, vagy am elynek végzésére a dolgozó
a dolgozó m egfelelő képzést nem kapott. Ne engedje belépni a
felesleges és védőruhát nem viselő szem élyeket. Ne érintse
meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki
minden gyújtóforrást. Tilos a fáklya, a dohányzás vagy a láng
a veszéleyes területen. Kerülje a por belélegzését. Megfelelő
egyéni védőfelszerelést kell viselni.
Sürgősségi ellátóknak
Am ennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat
szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban
feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Vegye
figyelembe a „nem sürgősségi ellátó szem élyzet esetén”
részben közölt információkat is.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését,
és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és
csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,
am ennyiben a term ék környezetszennyezést okozott
(csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei anyagai
Kis m ennyiség szabadba jutása
Vigye el a tárolóedényeket a kiömlés területéről. Használjon
szikramentes szerszám okat és robbanásbiztos felszerelést.
Porszívózza fel, vagy söpörje össze a szabadba jutott terméket
és felcímkézett tartályban gyűjtse össze. Engedéllyel rendelkező
vállalkozóval végeztesse el az ártalm atlanítást
Nagy m ennyiség szabadba jutása Vigye el a tárolóedényeket a kiömlés területéről. Használjon
szikramentes szerszám okat és robbanásbiztos felszerelést. A kiömlött
anyagot széllel szemben közelítse m eg. Akadályozza meg az anyag
csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Porszívózza fel,
vagy söpörje össze a szabadba jutott terméket és felcímkézett tartályban
gyűjtse ö ssze. Kerülje a porképződést és akadályozza meg, hogy a szél
szétoszlassa. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az
ártalm atlanítást
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Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó
információkért.
Lásd a 8. szakaszt a m egfelelő egyéni védőfelszerelésre
vonatkozóinform ációkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalm aznak. Az 1.
szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelem be venni bárm ely rendelkezésre álló, az
expozíciós forgatókönyvben m egadott felhasználás-specifikus információhoz.
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Védő intézkedések
Vegyen fel m egfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Kerülje a
por belélegzését. Kerülje a porképződést kezelés közben és kerüljön
minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng). Akadályozza m eg a
por felhalmozását. Csak megfelelő szellőztetés m ellett
használja.Amennyiben a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ
légzésvédő eszközt. Az elektrom os berendezéseket és a világítást a
vonatkozó szabványok szerint kell védeni annak m egakadályozására,
hogy a por forró felületekkel, szikrával vagy m ás gyújtóforrással
érintkezzen. Tegye m eg a szükséges óvintézkedéseket az
elektrosztatikus kisülések ellen. A tűz vagy robbanás elkerülése
érdekében az anyag áttárolása alatt a sztatikus elektromosságot
atárolóedények és a berendezés földelésével és összekötésével
vezessük le.
Higiéniai intézkedések Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag

kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a
dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő
belépés előtt le kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8.
szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolás
Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja elkülönített és engedélyezett
területen. Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve

száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól
(lásd. 10. szakasz), ételtől és italtól. Távolítson el mindenféle gyújtóforrást.
Tartsa távol az oxidáló anyagoktól. A tárolóedényt a felhasználásig tartsa
légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell
zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás
megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A
környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
7.3. Meghatározott végfelhasználás
Javaslatok
Lakossági felhasználás: magánháztartások (=nagyközönség
= lakosság)
Speciális m egoldás az
nem áll rendelkezésre
ipar részére

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útm utatásokat tartalmaznak. Az 1.
szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bárm ely rendelkezésre álló, az
expozíciós forgatókönyvben m egadott felhasználás-specifikus információhoz.
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8.1. Ellenőrzési paraméterek
Munkahelyi expozíciós határértékek:

Termék/összetevő neve
Europa

Expozíciós határérték

Zeolitok

Zeolites CA British Columbia Provincial (Canada,
2/2015).
TW A: 1 mg/m³ 8 hours. Form: Respirable
ACGIH TLV (United States, 4/2014).
TW A: 1 m g/m³ 8 hours. Form: Respirable fraction
CA Ontario Provincial (Canada, 1/2013).
TW A: 1 m g/m³ 8 hours. Form: Respirable fraction
РО МинЗдраСоц ПДК (Russian Federation,
9/2011).
TW A: 2 m g/m³ 8 hours. Form: aerosol
CEIL: 6 m g/m³ Form : aerosol
TW A: 0.1 m g/m³ 8 hours. Form : aerosol, dust,
respirable fibres
CEIL: 0.5 m g/m³ Form: aerosol, dust, respirable
fibres
GB Z 2.1 (China, 4/2007).
PC-TW A: 5 m g/m³ 8 hours. Form: dust
Bộ Y tế (Viet Nam, 10/2002).
TW A: 2 m g/m³ 8 hours.
STEL: 4 mg/m³ 15 minutes.
Ministru kabineta noteikumi Nr.325 - AER (Latvia,
2/2011).
TW A: 2 m g/m³ 8 hours.
Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgium,
4/2014).
TW A: 1 m g/m³ 8 hours. Form: respirable fraction

Javasolt monitorozási eljárások
Am ennyiben ez a term ék expozíciós határértékkel rendelkező
összetevőket tartalm az, szem élyi, m unkahelyi légtéri vagy
biológiai m onitorozásra lehet szükség, hogy m eghatározzuk a
szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések
hatékonyságát, és/vagylégzésvédőeszk özök alkalm azásának
szük ségességét. Hivatkozni kell a m onitorozási szabványokra,
úgym int a következők: EN 689 Európai Szabvány (Munk ahelyi
környezet - Útm utató a vegyi anyagok belélegzéssel történő
expozíciójának értékeléséhez a határérték ekkel és m érési
stratégiákkal való összehasonlításhoz) EN14042 Európai
Szabvány (Munkahelyi környezet - Útm utató a vegyi és
biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások
alkalm azásához és felhasználásához) EN 482 Európai
Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi anyagok m érési
eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános
követelm ények) A veszélyes anyagok m eghatározási
m ódszereirevonatkozó nem zeti útm utató dokum entum okra
való hivatkozás szintén szükséges.
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8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés: Csak megfelelő szellőztetés m ellett használja. Amennyiben
használat közben por,füst, gáz, gőz vagy pára keletkezik,
használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást,vagy egyéb
m űszaki szabályzást annak érdekében, hogy a m unkavégzők
lebegőszennyezőanyagoknak való kitettsége bárm ely megadott
vagy törvény általszabályozott szint alatt m aradjon. Használjon
robbanásbiztos szellőztető berendezést.
Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök
Higiéniai intézkedések
Alaposan m ossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek
kezelése után, illetve étkezés, dohányzás, vécéhasználat
előtt, és végül a m unkaidő befejeztével.
Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen
elszennyeződött ruházat eltávolítására. Ismételt használat
előtt m ossa ki az elszennyeződött ruházatot.
Gondoskodjon arról, hogy a m unkahely közelében szemmosó
állom ások és biztonsági zuhany legyenek.
Szem/arcvédelem
Megfelelő biztonsági védőszem üveget kell viselni amikor
a kockázatelem zés szerint kerülni kell az expozíciót a
kispriccelő folyadék, pára vagy porok hatásának. Ha
fennáll az érintkezés lehetősége, a következő
védőfelszerelést kell viselni (hacsak az értékelés azt nem
jelzi, hogy m agasabb fokú védelem re van szük ség):
vegyszerálló védőszem üveg vagy védőálarc. Am ennyiben a
működési körülm ények miatt m agas porkoncentráció alakul ki,
használjon por elleni védőszem üveget.
Bőrvédelem
Kézvédelem

Ha a k ockázatértékelés szerint szükséges, a
vonatkozó szabványnak
m egfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő
kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése során
mindenkor.
Perm eációs szint 6, penetrációs szint 3 következő EN374,
figyelem be véve az expozíció adott vegyi anyagok a 3. fejezetben

Testvédelem

Reckitt Benckiser Kft

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az
elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok függvényében
kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket
szakemberrel kell jóváhagyatni.
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Egyéb bőrvédelem

Ki kell választani a m egfelelő lábbelit és a bőr védelm ére
valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal
járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell
hagynia e term ék kezelésének megkezdése előtt.

Légzésvédelem

Nincs szükség intézkedésekre; m egfelelő szellőzés biztosítása
azonban jó ipari gyakorlatnak számít.

Környezeti expozíció ellenőrzése
A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből
eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében,
hogy m egfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes
esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések
műszaki m ódosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az
emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Külső jellem ző
: szilárd (por)
Szín
: fehér kék szemcsékkel
Szag
: jellemző
Szag küszöbérték
: adat nem áll rendelkezésre
pH
: 9 – 11 (koncentráció: 1%)
Olvadáspont/fagyás pont
: adat nem áll rendelkezésre
Forráspont
: adat nem áll rendelkezésre
Lobbanáspont
: adat nem áll rendelkezésre
Párolgási sebesség
: adat nem áll rendelkezésre
Gyúlékonyság (szilárd, gáz)
: adat nem áll rendelkezésre
Égési idő
: nem alkalmazható
Égési sebesség
: nem alkalmazható
Alsó/felső robbanási határ
: nem alkalmazható
Gőznyom ás
: adat nem áll rendelkezésre
Gőz sűrűség
: adat nem áll rendelkezésre
Sűrűség
: adat nem áll rendelkezésre
Oldékonyság
: könnyen oldódik a következő anyagokban: hideg víz és forró víz
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz: adat nem áll rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet
: adat nem áll rendelkezésre
Viszkozitás
: adat nem áll rendelkezésre
Robbanási tulajdonságok
: adat nem áll rendelkezésre
Oxidáló tulajdonságok
: adat nem áll rendelkezésre Maró
hatás, m egjegyzés
: adat nem áll rendelkezésre

Reckitt Benckiser Kft
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9.2. Egyéb információk:
További információ nem áll rendelkezésre

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség

A terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére
vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat
10.2. Kémiai stabilitás
a term ék stabil
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége Norm ál tárolási és felhasználási körülm ények között
veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő körülmények Kerülje a pórképződést használat közben és minden lehetséges
gyújtóforrást (szikra vagy láng). Az elektrosztatikus feltöltődést megelőző
intézkedéseket kell tenni. Szállítás közben
tűz
vagy
robbanás megelőzésére,
vagy a statikus
elektromosság megszüntetésére szállítás előtt földelni kell és a
tárolóedényeket és a berendezéseket össze kell kötni. Akadályozza meg

a por felhalmozódását.

10.5 Nem összeférhető anyagok
anyagok
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Instabilitási körülmények
Instabilitási hőm érséklet

reaktív vagy inkompatibilis a következő anyagokkal: oxidáló
Norm ális körülm ények m elletti tárolás és használat során
veszéleyes bomlásterm ékek nem keletkeznek.
adat nem áll rendelkezésre
adat nem áll rendelkezésre

11.SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó
információ Akut toxicitás :
Adat nem áll rendelkezésre
Akut toxicitás/becsült
Expozíció módja
Oral (LD50)

ATE érték
>2000 m g/kg

Bőrmarás/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Reprodukciós
kritériumai nem teljesülnek

toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás

Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Speciális célszervi toxicitás (ismételt expozíció): A rendelkezésre álló adatok alapján az

Reckitt Benckiser Kft
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osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek
A való szí nű expozí ció s ú tra vonatkozó információ
Szembe jutva Az expozíció következtében levegőben levő anyag koncentrációja a fenti
törvényes vagy az ajánlott expozíciós határ irritációt okozhat a szem nek.
Belélegezve
Az expozíció következtében levegőben levő anyag koncentrációja a fenti

törvényes vagy az ajánlott expozíciós határ irritációt okozhat az orrnak, a
toroknak és a tüdőnek.

Bőrrel érintkezve
Lenyelés esetén

Jellemző hatás vagy kritikus veszély nem ismert
Jellemző hatás vagy kritikus veszély nem ismert

A fizikai, ké miai és toxikológiai jellegzetességekkel
kapcsolatos tü netek Szembe jutás
A következő tünetek
fordulhatnak elő:
irritáció, pirosodás
Belélegezve
A következő tünetek
fordulhatnak elő:
köhögés
Bőrrel érintkezés
adat nem áll rendelkezésre
Lenyelés esetén
adat nem áll rendelkezésre
Rö vid és hosszú távú expozí cióbó l származó késleltetett és azonnali hatás
ok, krón ikus hatások
Rövid távú expozíció
Hosszú távú expozíció

adat nem áll rendelkezésre
adat nem áll rendelkezésre

Lehetsé ges kró nikus egé szsé gi hatás
Adat nem áll rendelkezésre
Következtetések/összefoglalás adat nem áll rendelkezésre
Általános
Ism étlődő vagy tartós belélezgése a pornak krónikus légúti
irritációhoz vezethet.
Karcinogenitás
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.
Mutagenitás
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.
Teratogenitás
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.
Hatások a fejlődésre
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.
Reprodukciós hatás
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.
Egyéb információk

adat nem áll rendelkezésre

12.SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Adat nem áll rendelkezésre
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Adat nem áll rendelkezésre
12.3. Bioakkumulációs képesség
Hatás nem ismert
12.4. A talajban való mobilitás

Reckitt Benckiser Kft
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Talaj/víz megoszlási hányados (Koc)
adat nem áll rendelkezésre
Mobilitás
adat nem áll rendelkezésre
12.5. A PBT és vPvB-értékelés eredménye
PBT
nem alkalm azható
vPvB
nem alkalm azható
12.6. Egyéb káros hatások
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ism ertek.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
Ebben a szakaszban közölt inform ációk általános tanácsokat és útm utatásokat tartalm aznak. Az
1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelem be venni bárm ely rendelkezésre
álló, az expozíciós forgatókönyvben m egadott felhasználás-specifikus inform ációhoz.
13.1. Hulladékkezelési
módszerek T ermék
Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minim álisra
kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A term ék, illetve
oldatainak és esetleges m elléktermékeinek ártalm atlanításánál be
kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladékártalm atlanítási
jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelm ényeket. A
m egmaradt és újra nem hasznosítható
term ékek ártalm atlanítását engedéllyelrendelkező vállalkozóval végeztesse
el.
A hulladékot nem szabad kezeletlenül csatornába engedni, kivéve
hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékeshatóság
követelm ényeinek.
Veszélyes hulladék A szállító jelenlegi ism eretei szerint a term ék a
91/689/EK irányelv szerint nem számít veszélyes
hulladéknak
Csomagolás
Hulladékelhelyezési módszer A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy m inim álisra kell
csökkenteni, ahol csak lehetséges. A
csom agolóanyag- hulladék újra feldolgozandó. Az
égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet
szám ításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.
Különleges óvintézkedések Az anyagot és az edényzetét m egfelelő módon
ártalmatlanítani kell. Az üres tartályok vagy belső
hengerfalak visszatarthatnak némi termék
maradékot.
Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és
továbbterjedését, és érintkezését a
talajjal,vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

AD R/RID
14.1UN-szám

Reckitt Benckiser Kft

nem szabályozott

ADN

IM DG

nem szabályozott nem szabályozott

I AT A
nem szabályozott
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14.2 Az ENSZ
szerintim egfelelőszállítási
megnevezés

-

-

-

-

14.3
Szállítási
veszélyességi
osztály(ok)

-

-

-

-

14.4Csomagolási csoport

-

-

-

-

14.5Környezeti
veszélyek

Nem .

Nem .

Nem .

Nem .

T ovábbiinformációk

-

-

-

-

14.6 Speciális óvintézkedés a felhasználóknak: Szállítási feltételek: mindig fejjel lefelé biztosított,
zárt konténerekben szállítsák. Bizonyosodjon
m eg róla, hogy a szállítók tisztában vannak,
hogy mit szállítanak és tudják, hogy mi a
teendőbaleset vagy szivárgás esetén.
14.7 A M ARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC
kódex szerinti ömlesztett szállítás :
nem alkalmazandó

15.SZAKASZ: Szabályozási információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
XVII melléklet - Egyes veszélyes anyagok,
készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások

nem alkalm azandó

Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés nincs a listában
(IPPC) – levegő
Integrált szennyezés megelőzés és csökkentés nincs a listában
(IPPC) – víz
CMR (Karcinogén, Mutagén, Reprodukciót károsító) anyagok
nem tartalm az CMR anyagot

Veszélyességi osztály a vízre: 2 Appendix No. 4
A term ék a 648/2004/EK rendelet a m osó- és tisztítószerek hatálya alá tartozik.
Nemzeti jogszabályok:
• 2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

Reckitt Benckiser Kft
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44/2000(XII.27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítm ényekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és
az általuk okozott egészségkárosodások m egelőzéséről
2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16.SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszavak :

ATE = Akut Toxicitás Becslése
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete
az Anyagok és Keverékek Besorolásáról,
Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No.
1272/2008]
DNEL = Szárm aztatott Hatásm entes Szint
EUH statem ent = CLP-specifikus Figyelmeztető
mondat
PNEC = Becsült Hatásmentes Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:
és adatforrások:
adat nem áll rendelkezésre

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján:
Osztályba nem sorolt
Osztályozás 1272/2008/EK (CLP/GHS)
indoklás
Osztályba nem sorolt
szakértői értékelés
A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege:
Nem alkalmazandó
Az osztályba sorolás teljes szövege (CLP/GHS)
Nem alkalmazandó
Ez a m agyar nyelvű biztonsági adatlap a gyártó D8272595_1 azonosítási számú, #8189952 form ula
kóddal rendelkező Calgon Powder elnevezesű, 2016.06.28-án felülvizsgált 1-es
verziószám ú angol nyelvű biztonsági adatlapja alapján készült.
A kiállítás/felülvizsgálat dátuma: 2017.07.25
Verzió:
3
Az előző verzió kiadása
: 2016.06.28
A felülvizsgálat oka
: 830/2015/EK rendeletnek való megfelelés
Az eredeti biztonsági adatlapot készítette: Reckitt Benckiser Italy
Via Sant`Antonio, 5
30034 MIRA, VENICE, Olaszország
++39 041 5629211
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