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BIZTONSÁGI ADATLAP
1. A készítmény neve: FLÓRASZEPT Otthon Friss Alma illattal általános tisztítószer
Gyártó cég neve: Unilever Kft Nyírbátori Gyár, Táncsics Mihály u. 2-4.
Cím, telefon, fax: Tel: (42) 510-600, Fax: (42) 510-620
Forgalmazó: UNILEVER Magyarország Kft.
(exportáló) cég neve : 1134 Budapest Dévai u.26-28. Tel: (1) 350 0000 Fax: (1)
Cím, telefon, fax : 350 0100
2. Összetétel**
Veszélyes anyagok CAS szám koncentráció % NaOCl (aktív klór) : NaOH: nemionos aktívanyag :
7681-52-9
1310-73-2
68955-55-5
1-5
0.5-1.0
1-5
3. Veszélyesség szerinti besorolás: irritatív
4. Elsõsegélynyújtás : A termék által szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. Belélegzés után: Távolítsuk el a
forrástól, és azonnal kérjünk orvosi segítséget. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben
történjen. Bőrrel való érintkezés után: azonnal mossuk le bő vízzel. Szemmel való érintkezés után: a szemet folyó víz alatt
néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk, és kérjünk orvosi tanácsot. Lenyelés után: itassunk 1-2
pohár vizet (vagy tejet) és gondoskodjunk friss levegõrõl. Azonnal hívjunk orvost.
5. Tűzveszélyesség:
Tűzoltó készülék használata:
Veszélyes égési termék: nem tűzveszélyes. Minden típus.
Toxikus és irritativ gázok keletkezhetnek amikor a termék a bomlási hőmérsékletet eléri. Tűzoltásnál légzőkészülék haszálata
kötelező.
6. Óvintézkedés baleset esetén :
Kiömlés esetén: Folyadékot megkötõ anyaggal (homok, kovaföld, univerzális megkötõ anyag) itassuk fel a váratlanul kiömlõ
anyagot. Gyűjtsük felcímkézett konténerekbe és szállítsuk engedélyezett tárolóhoz. A szennyezett anyagot, mint hulladékot, a
13. pont szerint távolítsuk el. Kisebb kiömlést mossuk le vízzel távol a csatornáktól.
7. Kezelés és tárolás: Kezelés: Kerülje szemmel, bőrrel való érintkezést.
Permetszerűen nem használható. Ne keverje savas anyagokkal, mivel gyorsan klórgáz fejlődik ki.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, száraz jól szellőző helyen, távol savaktól. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. Ne
húzza túl a kupakot.
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: Védőszemüveg és kesztyű.
Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Tartsuk távol élelmiszerektõl, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek elõtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. Szembe ne kerüljön!
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Halmazállapot:
Szín:
Szag:
Forráspont:
Robbanáspont:
Gyúlékonyság:
Öngyulladás:
Robbanásveszély:
Sűrűség:
Oldhatóság/keverhetõség az alábbiakkal:
víz:
pH-érték:
viszkozitás:
tiszta ,átlátszó folyadék
jellegzetes
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
az anyag nem gyúlékony
az anyag magától nem gyullad
az anyag nem jelent robbanásveszélyt
20°C-on 1.025 g/cm3
korlátlanul keverhetõ.
Nem alkalmazható
kinematikai 25°C-nál:
HAAKE MVII 81,44 (l/s) 120 mPa.s
HAAKE MVII 162.9 (l/s) 100 mPa.s
10. Stabilitás és reakciókészség :
Termikus bomlás / kerülendő feltételek:
Veszélyes reakciók:
Veszélyes bomlástermék: rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
savval érintkezve klórgáz szabadul fel
savval érintkezve klórgáz szabadul fel

11. Toxikológiai adatok: Bőrre irritáló lehet. Nyálkahártyára és szemre irritáló hatású. Belélegezve: irritáló és allergiás
rohamot okozhat érzékeny egyénekre.
12. Ökotoxicitás : A környezett védelmében a termék nagyon gyorsan bomlik közönséges sóra, oxigénre és egyéb ártalmatlan
anyagra.
13. Hulladékkezelés, Kezelje mint veszélyes hulladék. Ártalmatlanítás : Égetésre alkalmas.
Üres flakon: Égetésre alkalmas.
14. Szállításra vonatkozó információk:
UN szám és csomagolási csoport:
(a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és
megnevezés, amennyiben alkalmazható) : NEM veszélyes anyag.
15. Szabályozási információk:
R-mondatok: 36/38 Szemizgató hatású / Bőrizgató hatású
S-mondatok: 2 Lezárva és gyermekek számra hozzáférhetetlen módon tároljuk.
26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni
25 Kerülni kell a szembejutást.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
mutatni.
50 Savakkal és egyéb vegyszerekkel nem keverhető
16. Egyéb: Lenyelés esetén itassunk 1-2 pohár vizet (vagy tejet), forduljon rögtön orvoshoz és mutassa fel a flakont vagy a
címkét. Tárolja hűvös helyen függőleges helyzetben. Ne húzza túl a kupakot

