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1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: SILA-LOT Láthatatlan kesztyű100ml, 1L
Felhasználási terület: Kézvédőkrém.
Cikkszám: LOS 3100
Gyártó, szállító cég:
Cím:
Telefon:
Fax:

EURO-LOCK Klebetechnik GmbH
Nordweststraße 3. D-59387 Ascheberg
02593/958870
02593/9588729

Forgalmazó cég:

Cím:
Telefon/Fax:
e-mail:

Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet
9700 Szombathely Nádasdy F. u. 27.
+36 94 789350
info@eurochrom.hu

Sürgősségi telefon:

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. A veszélyek azonosítása:

EU-jel: -

Speciális veszélyek emberre és környezetre: -

3. Összetétel / tájékoztatás az alkotórészekről:

Kémiai jellemzés: Olajos víz vagy vizes olaj emulziók mindig 20% alatti emulgeálószerrel, viaszokkal, zsírokkal, vagy
olajokkal, rendszerint 1%-nál kevesebb tartósítószerrel, illatszerrel, illetve aromaanyagokkal vagy nélkülük.

Az összetevőkről, komponensekről a termék címkéjén található további információ.

Veszélyes komponensek: -

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:

Általános információ: A gyártó utasításait figyelembe kell venni.
Megfelelőhasználat esetén a termék nem jelent veszélyt. A következőadatok
helytelen használat, baleset esetére vonatkoznak.

Szemmel érintkezve: A szemet 10 percig bővízzel ki kell öblíteni (a szemhéjak széthúzása mellett).
Irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel érintkezve: Nem szükséges intézkedés.
Lenyelve: Azonnal vizet kell itatni a sérülttel. Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni.
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5. Tűzvédelmi intézkedések:

Oltóanyag (megfelelő): Mindenfajta oltóanyag felhasználható.
Nem megfelelőoltóanyag: -
Védőfelszerelések: -

6. Intézkedések véletlenszerűkibocsátás esetén:

Személyekre vonatkozó
védőintézkedések:

Munkahelyi bőrterhelés esetén megfelelő megelőző bőrvédelem, hozzáillő
bőrtisztító alkalmazás, valamint egy megfelelőbőrápoló termék ajánlott.

Környezetre vonatkozó
védőintézkedések:

A szennyvizekkel kapcsolatos helyi szabályozást be kell tartani.

Intézkedés tisztításra,
összegyűjtésre:

A kiömlött, kiloccsant terméket nedvszívó anyaggal fel kell itatni. A maradékot
vízzel le kell öblíteni.

7. Kezelés és tárolás:

Általános információ: A gyártó utasításait figyelembe kell venni.
Tárolás: Hűvös, száraz helyen kell tárolni (szobahőmérsékleten).

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / személyi védőfelszerelések:

Munkahelyen megengedett levegőkoncentráció határérték: -

Általános intézkedések: A termék maga személyi védelmet nyújt. Munkahelyi bőrterhelés esetén
megfelelőmegelőzőbőrvédelem, hozzáillőbőrtisztító alkalmazás, valamint egy
megfelelőbőrápoló termék ajánlott.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Krém (lotion).

Szín: Fehér-világosbézs színű.

10. Stabilitás és reakcióképesség:

Stabilitás: Nincs adat.

Veszélyes reakciók: Nincs adat.
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11. Toxikológiai információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

12. Ökológiai információk:

Nem áll rendelkezésre adat.

13. Ártalmatlanítási útmutató:

Termékkel kapcsolatos javaslat: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. (98/2001. (VI.
15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről.)

Hulladékkulcs meghatározása: EWC- kód: 07 06 99 Közelebbről nem meghatározott hulladék
Ennek a terméknek a megfelelőEWC csoportba és így megfelelőEWC kódba
való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni,
vagy Önöknek szükségük van EWC kód besorolásra, kérjük vegyék figyelembe
az ide vonatkozó rendeleteket (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM
rendeletek A hulladékok jegyzékéről.

Szennyezett csomagolással
kapcsolatos javaslat:

Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. (94/2002. (V.5.)
Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.)

14. Szállítási információk:

A termék szállítás szempontjából nem veszélyes áru.

15. Szabályozási információk:

EU-jel: -

R-mondatok: -

S-mondatok: -

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 26/2007. (VI.07)
EüM (1907/2006./ EK. REACH szerint) rendeletek A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes
szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai
biztonságáról.



BIZTONSÁGI ADATLAP
LOS 3100 SILA-LOT Láthatatlan kesztyű

Dátum: 2008.04.08. Verzió: 1 Oldal: 4/4

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok
jegyzékéről
94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól.

Tűzvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb információk:

A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági
követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások
ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérőfelhasználásából
eredőkockázatokra.

A veszélyes összetevők R mondatai: -

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján vegyi anyaghoz.
A külföldi biztonsági adatlap (2008.04.01.) alapján készítette az ENVIRIDIS Környezetvédelmi és Kereskedelmi Bt. (1073 Budapest, Dob u. 66.)

Nyomtatási dátum: 2008.04.08.


