BOHLE AG

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet szerint

XtraClean
Felülvizsgálat dátuma: 21.11.2017

Termék kódja: BO5886001

Oldal 1 -tól/-től 4

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
XtraClean
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Az anyag/keverék felhasználása
Tisztítószer
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Társaság:
BOHLE AG
Cím:
Dieselstr. 10
Város:
D-42781 Haan

Telefon:
e-mail:
Felelős személy:
e-mail:
Internet:
Felvilágosítást ad:
1.4. Sürgősségi telefonszám:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle-group.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Ezen a számon csak munkaidőben lehet érdeklődni. +49 2129 5568-276

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.2. Címkézési elemek
További tanácsok
Az elegyet nem sorolták veszélyesnek be az 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.2. Keverékek
A tartalomra vonatkozó címkézés az 648/2004/EK rendelet szerint
< 5 % anionos felületaktív anyagok, < 5 % nem ionos felületaktív anyagok, tartósítószereket
(Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone).

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.
Belélegzés esetén
Gondoskodni kell friss levegőről.
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
Bőrrel való érintkezés esetén
Bő vízzel lemosni.
Szembe kerülés esetén
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni.
Lenyelés esetén
A szájat ki kell öblíteni. Kis kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás).
TILOS hánytatni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
5.1. Oltóanyag
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A megfelelő oltóanyag
Szén-dioxid (CO2), Poroltó, Permetező vízsugár, alkoholálló hab
Az alkalmatlan oltóanyag
Teljes vízsugár
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Tűz esetén képződhet: szén-monoxid, Szén-dioxid
A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén .
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Nem szükségesek különleges intézkedések.
További információ
semmiféle/Semmiféle

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Nem szükséges
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Mechanikusan felitatni.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás
8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez
A megelőző tűzvédelem szokásos intézkedései.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése
Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell.
A tartályt a termék elvétele után mindig szorosan le kell zárni .
Utalások az együttes tároláshoz
semmiféle/Semmiféle
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk
semmiféle/Semmiféle

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
8.2. Az expozíció elleni védekezés
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Nem szükséges
Egészségügyi intézkedések
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni.
Szem-/arcvédelem
Nem szükséges
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Kézvédelem
A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 89/689/EGK EU irányelvnek és az ebből készült EN 374
szabványnak.
Bőrvédelem
Nem szükséges
Légutak védelme

Nem szükséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot:
Szín:
Szag:

Paszta
szürke
jellemző
Módszer

pH-érték:

nem alkalmazható

Állapotváltozások

Gyulladási hőmérséklet:

>370 °C
nem öngyulladó

Öngyulladási hőmérséklet

Gőznyomás:
(20 °C -on)

23 hPa

Sűrűség (20 °C-on):

1,2 g/cm³

Vízben való oldhatóság:

gyakorlatilag oldhatatlan

Oldószertartalom:

0,3%

9.2. Egyéb információk

Szilárdanyagtartalom:

>99%

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Szokásos feldolgozásnál semmi sem szükséges.
10.2. Kémiai stabilitás

Az utasítás szerint használva nem bomlik.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4. Kerülendő körülmények
Senki által nem ismert.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Senki által nem ismert.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Senki által nem ismert.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag könnyen lebontható
12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem állnak rendelkezésre információk.
12.4. A talajban való mobilitás
Nem állnak rendelkezésre információk.
További információ
vízre kevéssé veszélyes (WGK 1)

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékelhelyezési megfontolások
Az előírások figyelembevételével, az ártalmatlanító céggel és az illetékes hatóságokkal történt megbeszélés
után a kommunális hulladékkal együtt elégethető.
Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
A szennyezett csomagokat maradéktalanul kiűríteni , megfelelő tisztítás után újboli felhasználás lehetséges.
Víz (tisztítószerrel)

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő
szállítási megnevezés:

Az ADR/RID ADNR, IMDG kód, ICAO/IATA-DGR szerint nem veszélyes
áru

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
A vonatkozó fontosabb jogszabályok

2004/42/EK (illékony szerves
vegyületek):

0%

Nemzeti előírások

Vízszennyezési osztály (D):

1 - enyhén vízszennyező

16. SZAKASZ: Egyéb információk
(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)
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