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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Reinigungs-Gel für Backöfen_00311859_Sütőtisztító gél

1.1. Termékazonosító

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

Tisztítószer.

Nem állnak rendelkezésre információk.

Nem tanácsolt alkalmazások

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó

PMS Thomin GmbHTársaság:

Meckesheimer Str. 7/1Cím:

D-74939 ZuzenhausenVáros:

Telefon: +49(0)6226-7893300 Telefax:+49(0)6226-7893399

e-mail: info@pms-serviceprodukte.de

www.pms-serviceprodukte.deInternet:

Frau Baschleben-Thomin

+49(0)6226-7893366

info@pms-serviceprodukte.de

während der Arbeitszeit erreichbar

Felvilágosítást ad:

Szállító

Társaság: BSH Hausgeräte Service GmbH

Cím: Carl-Wery-Str. 34

Város: D-81739 München

Telefon: Telefax:+49 (0)89 20355777 (24h) +49 (0)89 20355744 (24h)

e-mail: spareparts@bshg.com

Felvilágosítást ad: Herr Zobel

+49(0)89-4590-3813

MCW-KDT-Gefahrstoffe@bshg.com

während der Arbeitszeit erreichbar

1.4. Sürgősségi telefonszám: Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)

auskunft24@t-online.de

Tartsa be a használati utasításokat a címkén. Az emberre és környezetére irányuló veszélyek megelőzése 

végett a használati utasítást be kell tartani.

További információ

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

A keverék nem veszélyes a 1272/2008 számú EK rendelet besorolása alapján.

2.2. Címkézési elemek

További tanácsok

Megkülönböztetö jelzést nem igényel. A biztonsági ismertetőben foglaltakat kérjük minden esetben figyelembe 

venni.

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

2.3. Egyéb veszélyek
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3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

További információ

az összetétel jelölése a 648/2004/EK rendelet szerint: 

< 5 % anionos felületaktív anyagok, nem ionos felületaktív anyagok.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Gondoskodni kell friss levegőről. 

Az érintettet a veszélyzónából el kell távolítani.

Belélegzés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, val/vel bőven azonnal le kell mosni: Víz. 

Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.

Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

Panaszok fellépése, vagy tartós panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

TILOS hánytatni. 

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

Lenyelés esetén

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Poroltó / Szén-dioxid (CO2) / Permetvíz. / Hab.

A megfelelő oltóanyag

Teljes vízsugár.

Az alkalmatlan oltóanyag

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűz esetén képződhet: 

Gázok/gőzök, egészségkárosító. 

Gázok/gőzök, izgató. 

Nitrogénoxidok (NOx)

Tűz esetén: A környezeti légkörtől független légzésvédő készüléket kell használni . 

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. 

A személyek védelmére és az edényzetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet -sugarat kell használni.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A szennyezett oltóvizet elkülönítve begyűjteni . Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. 

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

További információ

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kerülni kell a szembe jutást. 

Igen nagy az elcsúszás veszélye kiömléskor/elszóródás esetén.
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Megakadályozni a nagy területen való szétfolyást (pl. korlátok közé szorítással, olajzárral). Csatornába vagy 

élővízbe engedni nem szabad.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7 

Személyes védőfelszerelést kell használni (lásd 8. szakasz).

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 

Tartsa be a használati utasításokat a címkén.

Biztonságos kezelési útmutatás

Különleges óvintézkedések nem szükségesek.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Csak az eredeti tartályban tárolni.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 

Napfénytől védendő. 

Védeni a köv. ellen: Fagy 

Hőhatástól távol tartandó.

Utalások az együttes tároláshoz

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Tisztítószer, alkáli

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Eddig nem állapítottak meg nemzeti határértékeket.

További információ a ellenőrző paraméterek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Enni, inni, dohányozni, bagózni a munkahelyen nem szabad.

Egészségügyi intézkedések

Szemvédelem: nem szükséges.

Szem-/arcvédelem

Kézvédő nem szükséges

Kézvédelem

Testvédelem: nem szükséges.

Bőrvédelem

szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem.

Légutak védelme

A termék nem juthat ellenőrzés nélkül a környezetbe.

Környezeti expozíció ellenőrzések
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színtelen

FolyékonyFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

TermékspecifikusSzag:

pH-érték (20 °C-on): 9,5 - 10,5

Állapotváltozások

nincs jelentőségeOlvadáspont:

100 °CKezdeti forráspont és 

forrásponttartomány:

nincs jelentőségeSzublimációs pont:

nincs jelentőségeLágyuláspont:

nincs jelentőségePour pont:

nincs jelentősége:

nincs jelentőségeGyulladáspont:

Tartós éghetőség: Nem állnak rendelkezésre adatok

Tűzveszélyesség

nincs jelentőségeszilárd:

nincs jelentőségegáznemű:

nem robbanásveszélyes.

Robbanásveszélyes tulajdonságok

nincs jelentőségeRobbanási határok - alsó:

nincs jelentőségeRobbanási határok - felső:

nincs jelentőségeGyulladási hőmérséklet:

Öngyulladási hőmérséklet

nincs jelentőségeszilárd:

nincs jelentőségegáznemű:

nem Égést elősegítő.

Oxidálási tulajdonságok

nincs jelentőségeGőznyomás:

nincs jelentőségeGőznyomás:

Sűrűség (20 °C-on): 1,025 g/cm³

Ömlesztési sűrűség: nincs jelentősége

Oldhatóság egyéb oldószerekben

nincs jelentősége

nincs jelentőségeMegoszlási hányados:

nincs jelentőségeDinamekus viszkozitás:

Kinematicus viszkozitás: nincs jelentősége

nincs jelentőségeKifutási:

nincs jelentőségeGőzsűrűség:

Párolgási sebesség: nincs jelentősége

nincs jelentőségeOldószer szétválás vizsgálat:

nincs jelentőségeOldószertartalom:

9.2. Egyéb információk
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nincs jelentőségeSzilárdanyagtartalom:

nem gyúlékony

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Veszélyes reakciók nem ismertek.

10.2. Kémiai stabilitás

A termék a továbbiakban ajánlott raktározási, használati és hőmérsékleti feltételek mellett vegyileg stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

Nem állnak rendelkezésre adatok

10.5. Nem összeférhető anyagok

A termikus szétbomlás elősegítheti ingerlő gázok és gőzök képződését.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás

Nem állnak rendelkezésre információk.

Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Izgató és maró hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Adaptált biológiai szennyvíztisztítóban, kis koncentrációk bevezetése során, az eleveniszap lebontó 

aktivitásának zavara, nem várható.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A készítményben található felületaktív anyagok megfelel a tisztítószerekre vonatkozó , (EC) No. 648/2004 

számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Azon dokumentumok, melyek ezt 

megerősítik, az egyes tagállamok illetékes hatóságai részére készen állnak, és kérésre vagy egy 

detergensgyártó utasítására rendelkezésre bocsáthatók

12.3. Bioakkumulációs képesség

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

Revíziószám: 1,00 HU Nyomtatás dátuma: 06.08.2018



az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap
PMS Thomin GmbH

Reinigungs-Gel für Backöfen_00311859_Sütőtisztító gél

Oldal 6 -tól/-től 7

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

12.6. Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

A hulladékkulcsszámok megadását ill. a hulladékfajták megjelölését az EAKV által előírt, a szakmai 

szempontokat és a lejátszódó folyamatokat figyelembe vevő hozzárendeléssel kell elvégezni. Ártalmatlanítás 

a hatósági előírások szerint.

A teljesen kiűrített csomagolásokat tovább lehet adni értékesítésre . 

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Belvízi szállítás (ADN)

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.5. Környezeti veszélyek

nemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

További utalások

Biztonsági adatlap megfelelö 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)

Jelölés a 1272/2008 számú rendelet (EK) szerint [CLP]

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

Nemzeti előírások

2 - vízszennyezőVízszennyezési osztály (D):
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15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Erre az anyagra vonatkozóan nem készült anyagbiztonsági vélemény.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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