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

 

eisFRESSER 
S001200020 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelo azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása 
Az anyag/készítmény felhasználása 

Kerek granulátum a jég könnyű oldására. Kizárólag ipari felhasználásra. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Manufacture 

Társaság HAGLEITNER HYGIENE 
 INTERNATIONAL GmbH 
Cím Lunastrasse 5 
 5700 Zell am See - Austria 
hívás telefonszáma +43 (0)5 0456 
fax száma +43 (0)5 0456 7777 
E-Mail international@hagleitner.com 
Website www.hagleitner.com 
 Monday - Friday    08:00 - 17:00 

Kapcsolattartó személy 
Division Regulatory Affairs 
Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe 
 sicherheit@hagleitner.com 
 Monday - Friday    08:00 - 17:00 
Sürgősségi telefonszám Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 43430 

Cím 
HAGLEITNER HYGIENE International GmbH 
Lunastrasse 5 
AT5700 Zell am See 
hívás telefonszáma +43 (0)5 0456 
fax száma +43 (0)5 0456 7777 
E-Mail sicherheit@hagleitner.com 
Információs hivatal / 
hívás telefonszáma 

Regulatory Affairs 

Ezért az biztonsági 
adatlapért felelős 
személy e-mail címe 

sicherheit@hagleitner.com 

1.4. Sürgosségi telefonszám 
 

Anti Poison Center Vienna: +43 (0)1 406 43430 

2. A veszély meghatározása *** 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás (Előírás (EK) 1272/2008) 
Osztályozás (Előírás (EK) 1272/2008) 

Eye Irrit. 2 H319 

2.2. Címkézési elemek 

mailto:international@hagleitner.com
www.hagleitner.com
mailto:sicherheit@hagleitner.com
mailto:sicherheit@hagleitner.com
mailto:sicherheit@hagleitner.com
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Jelölés (EK) 1272/2008 számú előírás alapján 
A veszélyt jelző piktogramok 

 
Figyelmeztetés 

Figyelem 
A figyelmeztető mondatok 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
P351 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
P337 Ha a szemirritáció nem múlik el: 
P313 Orvosi ellátást kell kérni. 

Hazardous component(s) to be indicated on label (Regulation (EC) No. 1272/2008) 
  

Kizárólag ipari felhasználásra. 

Címkézés az EC Irányelvek alapján 67/548/EWG és 1999/45/EG 
 
**
* 

A termék az EG-irányelvek / a mindenkori hazai törvények szerint nem megjelölés-köteles. 
Veszélyességi jelek 

 
ingerlő 

R - mondat(ok) 
36 Ingerli a szemet. 

S-mondat(ok) 
22 Az anyag porát nem szabad belélegezni. 
25 A szemmel való érintkezés kerülendő. 
60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 

Veszélyes összetevők a cimkén 
Tartalmaz - 

2.3. Egyéb veszélyek 
 

Említésre érdemes veszélyek nincsenek. 

3. Összetétel vagy az összetevokre vonatkozó adatok 
Veszélyes komponensek 

Calcium chloride 
CAS-Szám 10043-52-4 
EINECS- szám 233-140-8 
Bejegyzési szám PRE 
Koncentáció > 99   % 
Besorolás Xi, R36 



Felülvizsgálat dátuma: 

Kereskedelmi név: eisFRESSER  

Nyomtatás ideje: 11.12.12
Anyagsz. SUB302030303100 Verzió: 2 / WORLD 

Biztonsági adatlap a (EG) Nr. 1907/2006 szerint 

Replaces Version: 1 / WORLD the date of issue: 19.04.07 
 

   

Oldal 3(7) 

    
    

Anyagtartalom ((EK) 648/2004 számú Előírás) 
n/a 

4. Elsosegélynyújtás 
4.1. Az elsosegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános előírások. 
A bepiszkolódott, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni és biztonságosan el kell távolítani. 

Belélegzés esetén 
Friss levegőről kell gondoskodni. Különösebb intézkedésre nincs szükség. 

Bőrrel való érintkezés esetén 
Bőrrel való érintkezés esetén meleg vízzel leöblítendő. Különösebb intézkedésre nincs szükség. 

Szembe kerülés esetén 
Szembe kerülés esetén azonnal 15 percig bő vizzel öblögetjük. Inger esetén szemorvossal konzultáljon. 

Lenyelés esetén 
A szájat vízzel alaposan öblítse ki. Lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi tanácsot és mutassa meg a 
csomagolást vagy a címkét. 

5. Tuzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag 
Maga a termék nem ég; a tűzoltási teendők a környezeti tűzzel összehangolandók. 

Nem megfelelő oltóanyagok 
Összeegyeztethető minden használatos oldószerrel. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékbol származó különleges veszélyek 
 

Ismeretlen 

5.3. Tuzoltóknak szóló javaslat 
Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére 

Tűz esetén használjon megfelelő légzésvédő készüléket. 

6. Intézkedések véletlenszeru expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 

Különösen nagy csúszásveszély a kifutott/elszóródott termék révén. Személyi védőöltözéket kell 
alkalmazni. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
 

Ne engedje az altalajba/földbe jutni. Ne engedje felületi vizekbe/talajvízbe jutni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
 

Mechanikai úton szedje fel. A maradékot bő vizzel kiöbliteni. 

7. Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok 
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A tartályok szorosan zárva tartandók. A vegyszerekkel való bánásra vonatkozó szokásos biztonsági 
rendszabályokat be kell tartani. 

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez 
A termék nem éghető. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Ajánlott tárolási hőmérséklet 

Érték  10  30 °C 
Tárolási stabilitás 

Tárolási idő: 3 év 
A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények 

Csak eredeti tartályban tárolja. 
VCI tárolási osztály 

VCI tárolási osztály 13 Nem éghető szilárd anyagok 
A tárolási feltételekre vonatkozó további információk 

A tartályok szorosan zárva tartandók. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
 

Kizárólag ipari felhasználásra. 

8. Az expozíció ellenorzése/egyéni védelem 
8.2. Az expozíció ellenorzése 

Műszaki intézkedések / Egészségügyi intézkedések 
Kerülje a bőrrel való hosszabb és intenzív érintkezést. A bőr megelőző védelme bőrvédő kenőcs révén. 
Munka közben ne dohányozzon, ne egyen vagy igyon. A vegyszerekkel való bánásra vonatkozó 
szokásos biztonsági rendszabályokat be kell tartani. 

Légzés védelem - Megjegyzés 
Porképződés esetén légzésvédő készüléket kell alkalmazni. 

Kézvédelem 
Intenziv érintkezésnél védőkesztyűt használunk 

Szemvédelem 
Védőszemüveg 

Testvédelem 
Vegyvédelmi ruha. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Alak prill 
Színek fehér 
Szag szagtalan 
pH 

Érték kb 6,0 ig 8,0 
Koncentáció/H2O  10 g/l 
hőmérséklet  20 °C 
Megjegyzés semleges 

Fagyáspont 
Megjegyzés Nem alkalmazható 
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Forráspont 
Megjegyzés Nem alkalmazható 

Gőznyomás 
Megjegyzés Nem alkalmazható 

Vízben oldhatóság 
Megjegyzés tetszés szerint keverhető 

Octanol/water partition coefficient (log Pow) 
Megjegyzés nincs meghatározva 

Hőbomlás 
Megjegyzés Rendeltetésszerű felhasználás mellett nincs bomlás. 

Oxidising properties 
értékelés Ismeretlen. 

10. Stabilitás és reakciókészség 
10.4. Kerülendo körülmények 

 

Nem tárolható 30 °C feletti hőmérsékleteken. 
Hőbomlás 

Megjegyzés Rendeltetésszerű felhasználás mellett nincs bomlás. 

10.5. Nem összeférheto anyagok 
 

Előírásszerű tárolás és kezelés mellett nincsenek veszélyes reakciók. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
 

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 

11. Toxikológiai adatok 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut orális toxicitás 
Speciók patkány 
LD50 > 2500   mg/kg 

Bőrmarás/bőrirritáció 
értékelés csekély ingerlő hatás - nem jelzésköteles 

súlyos szemkárosodás/szemirritáció; 
értékelés ingerlő 

túlérzékenység 
értékelés nem érzékenységfokozó 

12. Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 

Hal toxicitás 
 
Alapanyag Calcium chloride 
CAS-Szám 10043-52-4 
Speciók Lepomis macrochirus 
LC50  10650   mg/l 
Expozíciós idő  96 h 
Forrás IUCLID 
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Toxicitás (Daphnia) 
 
Alapanyag Calcium chloride 
CAS-Szám 10043-52-4 
Speciók Daphnia magna 
EC50  464   mg/l 
Expozíciós idő  48 h 
módszer EPA-FIFRA 
Forrás EPA ECOTOX Database 

Toxicitás algákra 
 
Alapanyag Calcium chloride 
CAS-Szám 10043-52-4 
Speciók Chlorella vulgaris 
LOEC  140   mg/l 
Expozíciós idő  120 d 
Forrás IUCLID 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Octanol/water partition coefficient (log Pow) 

Megjegyzés nincs meghatározva 

12.6. Egyéb káros hatások 
A környezeti hatásra vonatkozó további információk 

A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) 
No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási ritériumoknak. Az ezt alátámasztó 
adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre 
vagy a tisztítószer gyártó kérésére egtekinthetők. After an indented use this product can reach the 
watercourses. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Maradékokból származó hulladék 
EAK-Hulladék kód 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 
A feltüntetett hulladék kódok az EAK szerint csak ajánlottak.A kód meghatározásában a végső szót a 
regionális hulladék megsemmisitést felügyelő hivatal mondja ki. 

Szennyezett csomagolás 
A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók. 

14. Szállításra vonatkozó információk 
Szállítás ADR/RID 

Semmiféle veszéllyes áru 

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee 
A külső csomagolásnak ( dobozok vagy kartonok ) meg kell felelnie legalább a II. csomagolási csoport 
előirásainak 

Légi szállítás 
A külső csomagolásnak ( dobozok vagy kartonok ) meg kell felelnie legalább a II. csomagolási csoport 
előirásainak (IATA-előirás 5.2 203.) 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
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15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi eloírások/jogszabályok 

VOC 
VOC (CH)  0,0 %   
VOC (EC)  0,0 % 

16. Egyéb információk 
  

Változások/szövegkiegészítések: szövegváltozások az oldal szélén csillaggal (*) vannak megjelölve 
R-phrases listed in Chapter 3 

36 Ingerli a szemet. 
Kiegészítő információk 

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak 
garanciáját és nem alapoznak meg szerzdödéses jogviszonyt. 

   
 
 


