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

  

   1.1 Termékazonosító: 

              Folyékony mosogatószer citrom  

   1.2      Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

              Kézi mosogatószer 

   1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

              SODASAN Wasch- und Reinigungsmittel GmbH 

               Cím: 

               Rudolf – Diesel - Str. 19 

               D - 26670 Uplengen – Jübberde 

               Elérhetőségek: 

               Termék biztonsági részleg 

               mg@sodasan.com 

 Telefon/Fax/Email:     

               +49 (0) 4956 40720 / +49 (0) 4956 407299  /  info@sodasan.com 

Forgalmazó:  

BiOrganik Online Kft. 1097 Budapest Gubacsi út 47., Tel: 0612109114, E-mail: info@biorganik.hu 

    1.4 Sürgősségi telefonszám:    

 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) Zöld szám(ingyenesen hívható):0680-201199 
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2. A veszély azonosítása 

 

     2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 

             A CLP rendelet értelmében a rendelet előírásainak megfelelő termék és szakértői 

vizsgálat alapján szemirritáló és bőrirritáló hatása nem igényel címkézést.        

     2.2      Címkézési elemek: 

                Nincsenek. 

     2.3     Egyéb veszélyek: 

                Nincsenek. 

     

 3.  Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk 

 

      3.1  Anyagok: 

               Ez a termék egy keverék. 

    3.2 Keverék:    

 Veszélyes összetevők: 

              Alkil-poliglükozid C 10-17; CAS-Nr.: 110615-47-9 

                                                            regisztrációs szám: 01-2119489418-23-0002 

               Mennyiség:                    <= 12.8% 

               A 1272/2008/EK alapján történő besorolása: Szemkárosodás 1, H318; Bőrirritáció. 2, H315 

 

               D-glükopiranóz; CAS-Nr.: 68515-73-1 

                                                            regisztrációs szám: 01-2119488530-36-0003 

               Mennyiség:                    <= 8% 

               A 1272/2008/EK alapján történő besorolása:   Szemkárosodás 1, H 318 
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               Nátrium-lauril-szulfát;  EG-Nr.: 287-809-4; CAS-Nr.: 85586-07-8 

                                                  regisztrációs szám: 01-2119489463-28  

               Mennyiség:            < 5 % 

               A 1272/2008/EK alapján történő besorolása:   Lenyelve ártalmas 4, H302; Szemkárosodás. 1, H318; 

Bőrirritáció. 2, H315; Ártalmas a vízi élővilágra 3, H412 

               

               Citrom olaj 

               Mennyiség:                    < = 0.18% 

               A 1272/2008/EK alapján történő besorolása: :  Tűzveszélyes Folyadék 3, H226; Lenyelve . 1, H304; 

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 1, H400; Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan 

tartó károsodást okoz 1, H410; Bőrirritáló hatású. 2, H315; Allergiás bőr reakciót válthat ki. 1, H317 

 

               Kubeba illóolaj;  EG-Nr.:290-018-7; CAS-Nr.: 90063-59-5 

              Mennyiség:                    < 0.1% 

              A 1272/2008/EK alapján történő besorolása:  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet . 1, H304; 

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 2, H411; Bőrirritáló hatású. 2, H315; Súlyos 

szemirritációt okoz. 2, H319; Allergiás bőr reakciót válthat ki. 1, H317 

 

              EK által meghatározott határértékkel rendelkező anyagok: 

               Citromsav;      EG-Nr.: 201-069-1; CAS-Nr.: 77-92-9 

                                      regisztrációs szám: 01-2119457026-42-XXXX 

               Mennyiség:                    < 1.5 % 

               A 1272/2008/EK alapján történő besorolása: Szemirritáló hatású. 2, H319         
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           A veszélyességi osztályok az adatlap 16. pontjában kerülnek meghatározásra. 

 

4. Elsősegély nyújtási intézkedések 

  

    4.1.     Elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése: 

             Általános információk:                                  

              Különleges intézkedéseket nem igényel. 

Belégzést követően:     

Nem alkalmazható. 

 Bőrrel való érintkezést követően:    

               Bő vízzel kell lemosni. 

 Szembe jutást követően:    

              Legalább 15 percig vízzel kell öblíteni. Forduljon szakorvoshoz! 

 Lenyelést követően: 

               Bő vízzel öblítse ki a szájüreget és forduljon szakorvoshoz!                                           

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

               Nincs ismert tünet és hatás. 

     4.3     A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

               Nincsenek. 

 

 5.       Tűzvédelmi intézkedések 

 

     5.1    Oltóanyagok: 

 Megfelelő oltóanyag:    
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               Szén-dioxid gázos vagy száraz poroltó  

 

     5.2   Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

               Nincsenek. 

     5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:   

              A tűzoltóvíz felszíni vizekbe vagy talajvízbe való szivárgása kerülendő.            

 

 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

      6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

             A vegyszerek kezelésével kapcsolatos óvintézkedéseket kell alkalmazni. 

     6.2   Környezetvédelmi óvintézkedések:  

             Lefolyóktól, felszíni és talajvizektől, illetve termőtalajtól távol tartandó. 

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

Minél több anyagot kell gyűjteni egy tiszta edényben, ideális esetben újrahasznosítás vagy 

az anyag kidobása végett. A maradékot vízzel kell leöblíteni. 

     6.4   Hivatkozás más szakaszokra: 

             Lásd a 7-es, 8-as és 13-as szakaszok megelőző óvintézkedéseit. 

 

7. Kezelés és tárolás 

 

     7.1   A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

               Biztonsági intézkedések: 

               A tároló edényeket zárva kell tartani.   

  Általános higiéniai intézkedések. 



Biztonsági adatlap   

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
értelmében 
 
Folyékony mosogatószer citrom 
 
 
Érvényes:            2018.07.01-től Verzió szám: 007 
A   2015.06.01-én kelt korábbi közzétett előző változata helyébe lép. 

 
 

- Munkaterületeken tilos a dohányzás, evés és ivás. 
- Használat utáni kézmosás kötelező. 
- Csak a szennyezett ruhadarabok eltávolítását követően szabad az étkezésre szolgáló helységekbe 

lépni.                                      
 

 Tűzbiztonsági útmutatások:   

 Különleges intézkedéseket nem igényel. A vegyszerek kezelésével kapcsolatos óvintézkedéseket kell 

alkalmazni. 

      7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  

              A tároló helységekre és edényekre vonatkozó követelmények: 

 Ajánlott tárolási hőmérséklet: szobahőmérséklet, legalább 15 °C. 

              A készítményeket eredeti csomagolásukban kell tárolni. 

      7.3   Meghatározott végfelhasználás: 

              Kézi mosogatószer 

 

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 

 

      8.1    Ellenőrzési paraméterek: 

               77-92-9 citromsav 
         expozíciós határértékek 
 Porkibocsátási határérték belélegezhető része 
 Érték 10 mg / m³ 
 Porkibocsátási határérték belélegezhető része 
 Érték 3 mg / m³ 
   

 Általános útmutatás:  

 Lsd. a 7-es szakaszt   

      8.2   Az expozíció ellenőrzése: 

               A személyes védőfelszerelés jellege a munkaállomáson fennálló veszélyek jellegétől függ. 
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              Légutak védelme:  

              Nem szükséges. 

              Bőrvédelem:   

               Nem szükséges. 

              Szem/arcvédelem:  

              Nem szükséges. 

             Környezetvédelmi kitettség elleni védelem: 

             Lsd. a 6-os és 7-es szakaszt.        

 

 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

     9.1    Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

              Külső jellemzők 

  Halmazállapot:                 folyékony 

  Szín:     színtelen, átlátszó  

  Szag:     citrom-szerű 

              Releváns biztonsági adatok 

  pH érték:  (termék)              4.0 – 4.2 

             Olvadáspont / tartomány:                          nem alkalmazható 

              Robbanási határérték:                         nem alkalmazható 

Tűzveszélyesség:                         nem alkalmazható    

              Relatív sűrűség:               1,02  -1,05 g/cm³ 

              Vízoldhatóság:                                   bármilyen arányban oldható 
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     9.2    Egyéb biztonsági információ: 

               Egyéb fizikai és kémiai adatok nem kerültek meghatározásra. 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 

 

    10.1   Reakciókészség: 

              Nincsenek reakciókészségi veszélyek, ha megfelelő az anyag kezelése. 

    10.2   Kémiai stabilitás: 

              Normális környezeti körülmények között a termék kémiailag stabilnak bizonyul. 

    10.3   A veszélyes reakciók lehetősége: 

Nem lépnek fel veszélyes kölcsönhatások, amennyiben megfelelő az anyag kezelése. 

    10.4 Kerülendő körülmények:   

  Nincsenek. 

   10.5   Nem összeférhető anyagok: 

             Nincsenek. 

  10.6   Veszélyes bomlástermékek:  

             Nincsenek, amennyiben megfelelő az anyag kezelése. 

                     

 11. Toxikológiai információ 

  

   11.1   Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

             Akut toxicitás lenyelés esetén: 

              ATE(mix.) = >2000 mg/kg (LD50, patkány) 

              Akut toxicitás bőrrel érintkezés esetén:   

              ATE(mix.)= >2000 mg/kg (LD50, nyúl) 
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              Akut toxicitás belélegezve:         

              ATE(mix.)= >5 mg/l (LC50, patkány)    

              Irritáció:  

              Szakértői vizsgálat alapján a bőr és szem irritáció követelményei nem teljesültek.  

             Korrozivitás: 

              A rendelkezésünkre álló adatok alapján a (hagyományos) minősítési alapelvek nem teljesülnek. 

             Szenzitivitás: 

           A rendelkezésünkre álló adatok alapján a (hagyományos) minősítési alapelvek nem teljesülnek). 

           Ismételt dózisú toxicitás: 

              Nem igazolt.  

              Karcinogenitás: 

               Nem igazolt. 

              Mutagenitás: 

               Nem igazolt. 

              Reprodukciós toxicitás: 

               Nem igazolt. 

              Egyéb információ: 

               A keverék toxikológiai osztályozása az alábbi eljárás eredményeire támaszkodik (hagyományos 

módszerek). Egyéb veszélyek nem várhatóak. 
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12. Ökológiai információ 

 

    12.1   Toxicitás: 

              A környezetre káros anyagokként minősített összetevők esetén a határértéknél alacsonyabb 

érték került kimutatásra. Így nem szükséges a keveréket környezetre káros anyagként feltüntetni. 

    12.2   Perzisztencia és lebonthatóság: 

              A termékben található mosószerek megfelelnek a 648/2004/EK rendeletben foglalt lebonthatósági 

határértékeknek. 

    12.3   Bioakkumulációs képesség: 

              A terméknek nincs bioakkumulatív potenciálja. 

    12.4   Talajban való mobilitás: 

              Releváns adat nem áll rendelkezésre. 

    12.5   PBT és vPvB értékelési eredmények: 

              Releváns adat nem áll rendelkezésre. 

  12.6   Egyéb káros hatások: 

             Releváns adat nem áll rendelkezésre. 

 

 13. Ártalmatlanítási szempontok 

 

    13.1   Hulladékkezelési módszerek:  

 Helyi előírásoknak megfelelő hulladék feldolgozás. 

              Szennyezett csomagolás:  

             A szennyezett tárolóedények újra feldolgozhatóak vagy öblítést követően normális 

hulladékként feldolgozhatóak. Részletekért forduljanak a helyi hivatalhoz. 
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14. Szállításra vonatkozó információk   

  

     14.1   UN-szám: 

                Nem alkalmazható. 

     14.2   Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

               Nem alkalmazható. 

     14.3   Szállításai veszélyességi osztály(ok): 

   Nem alkalmazható. 

     14.4   Csomagolási csoport: 

                Nem alkalmazható. 

     14.5   Környezeti veszélyek: 

                Nem alkalmazható. 

     14.6   A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

                Lsd. a 6-8-as szakaszt. 

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

                Az anyag kibocsátása csak erre alkalmas szállító edényekben történik. 

                                             

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

  

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

előírások/jogszabályok: 

             A termék a vonatkozó Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet (EK) / nemzeti jogszabályok szerint lett 

osztályozva és címkézve.               

             Nemzeti jogszabályok: 

             Vízveszélyességi osztály WGK szerint (Németország): 2, a VwVwS, 4-es melléklete értelmében.         
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             SVHC: 

              A termék nem tartalmaz Különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC). 

    15.2  Kémiai biztonsági értékelés 

              A termék kémiai biztonsági értékelésnek nem lett alávetve. 

             Egyéb értékelések: 

              A terméket szakember értékelte. Ehhez a gyártó szakértői értékelést készíttetett (TGM 714), amelyet 

kérésre felülvizsgálatra átad. E szerint a terméket nem szükséges bőr irritáló és szem irritáló figyelmeztető 

címkékkel ellátni. Az értékelés ún. „interpolációs” módszerrel készült. 

            

 16. Egyéb információk    

 

Fontos megjegyzések: 

Javasolt a biztonsági adatlapot a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Az adatlapon közölt 

információk legjobb ismereteink szerint helytállóak és jóhiszeműen, de garancia vállalás 

nélkül kerülnek kibocsátásra. A helyi törvények és rendeletek betartása a fogyasztó 

felelősségi körébe tartozik. 

 

A 1272/2008/EK III. címe alapján történő veszély közlése: 

 

Veszélyességi osztályok: 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve ártalmas 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet 

H315 Bőrirritáló hatású 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
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H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra  

H411 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Megelőzés: 

P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 

P301/312 – LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz 

P302/352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 

P305/351/338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

A legutóbbi változat módosításai: 

CLP rendelet alkalmazása, TRGS 900 (Németország) 

8-as pontja 

 

Biztonsági adatlap kiadásáért felelős:    

Termékbiztonsági osztály 

 

Kapcsolattartó személy:                              

Herr Hack / Frau Grätz 
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Bibliográfiai hivatkozások és adatforrások: 

Jogszabályok  

1999/45/EK Veszélyes Készítmények Irányelv. 

 67/548/EGK Veszélyes Anyagok Irányelv. 

Az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 1907/2006 

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendeletet (2006. december 16.) az anyagok és  keverékek 

osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

 

 

TGM: A szakértői értékelés interpolációs módszer szerint készült, további információkért lásd az IKW, 

          a német Kozmetikai és Mosószer Szövetség honlapját. 

 

 

Interneten 

http://www.baua.de 

http://www.arbeitssicherheit.de 

http://gestis.itrust.de 

http://www.ikw.org 

 

http://www.baua.de/
http://www.arbeitssicherheit.de/
http://gestis.itrust.de/

