
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP

Kiállítás kelte: 2010. október 1.

1.   Termék megnevezése  : Tükrös borászati derítőszer

1.2   Gyártó  : GEOPRODUCT Kft 3909 Mád, Bartók Béla út 2.

2  . Veszélyesség szerinti besorolás:  

A készítmény veszélyességi osztályba nem sorolható.

3  . Összetétel:  
bentonit, illit

Veszélyes szennyezőanyag: ---

Veszélyes adalékanyag:
1. nátrium-karbonát (Na2CO4)
EU szám: 207-838-8
CAS szám: 497-19-8
koncentrációja a készítményben: 4%
EU-jel: Xi
R-mondatok: 36
S-mondatok: 2-22-26
Mivel az anyag koncentrációja a készítményben (44/200. (XII.27.) EüM Rendelet 2. sz. mellékletének IV. 
táblázatában szereplő) 20 %-os határértéket nem haladja meg, ezért a készítmény veszélyesség szerinti 
besorolásnál nem kell figyelembe venni, hogy a nátrium-karbonát 'Xi' (irritáló) jelzésű, és az R36 (szemizgató 
hatású) mondat feltüntetése sem kötelező.

4. Elsősegélynyújtás:

Általában: A beteget azonnal távolítsuk el az expozíciót okozó környezetből. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit 
cseréljük le. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő betegnek folyadékot adni, vagy ilyen esetben hányást kiváltani 
nem szabad. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal orvost kell hívni.
Bőrrel való érintkezés után szappanos vízzel lemosni.
Szembe való jutáskor bő vízzel legalább 15 percig kiöblíteni, ha irritatív tünetet észlelünk, forduljunk orvoshoz.
Belégzést követően vigyük a beteget friss levegőre. Ha a rosszullét nem múlik, forduljunk orvoshoz.
Lenyelést követően: Ne hánytassuk! Eszméletlen betegnek ne adjunk semmit szájon keresztül! Ellenőrizzük a légzést és 
a pulzust, helyezzük stabil oldalfekvésbe, hívjunk orvost. Ha nem eszméletlen a beteg, akkor öblítsük ki a száját vízzel, 
majd itassuk meg egy pohár vízzel és hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség  

Tűzveszélyességi osztály: 'nem tűzveszélyes' 'E'
Oltóanyagok: vízpermet, porral oltó, vegyi hab, CO2 oltó 
Biztonsági megfontolások miatt nem alkalmazható oltóanyag: nem ismert.



Védőfelszerelés a tűzoltók részére: az előírásnak megfelelő védőöltözet illetve védőfelszerelés (védőkesztyű, 
védőlábbeli, a környezettől függetlenített, túlnyomásos légzőkészülék) szükséges, amely megakadályozza a termék 
érintkezését bőrrel, szemmel, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belélegzését.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyi védelem: megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni. Lásd a 8. pont alattiakat.
Környezetvédelem: A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés: A por belégzése kerülendő. A munkavégzés közben enni, inni nem szabad. A munkavégzés után kézmosás, 
tisztálkodás szükséges.
Tárolás: A készítmény száraz helyen tárolható, csomagolóanyagként polipropilén és polietilén használható.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  

Egyéni védelem: a vegyi anyagokkal végzett tevékenységnél szokásos általános szabályokat kell betartani, beleértve a 
munkavégzés utáni tisztálkodást, kézmosást.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: szilárd
Szín: fehér
Szag: szagtalan
Lobbanáspont: nem alkalmazható
Oldékonyság: nem oldódik

10. Stabilitás-, és reakciókészség:

Stabilitás: a 7. pont alatti tárolási feltétele mellett stabil anyag. Rendeltetésszerűen felhasználva nincs veszélyes 
bomlásterméke.

11. Toxikológiai adatok

A készítmény toxicitása csekély. Hasonló termékekhez viszonyítva becsült LD50 (orális, patkány) értéke várhatóan 
>2000 mg/kg

12. Ökotoxicitás

A készítmény nem jelent szignifikáns veszélyt a környezetre. Göngyölegek élővízbe, talajba, közcsatornába juttatása 
kerülendő.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

Termék: a veszélyes hulladékjegyzékben nem szerepel.
Csomagolóanyag: a kiürült göngyöleget a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell összegyűjteni és 
szakszerű hulladékkezelési-eljárásnak alávetni, vagy azonos célból újra felhasználható.

A képződő hulladék szakszerű kezeléséért és a hatályos jogszabályi előírások betartásáért a hulladék tulajdonos a 
felelős.

14. Szállításra vonatkozó előírások ( a veszélyes áruk szállítására vonatkozó jogszabályok szerinti 
pontos megnevezése, UN szám és besorolás, amennyiben alkalmazható):

A veszélyes áruk szállításra vonatkozó egyezményekben rögzített szabályok szerint nem jelölésköteles, osztályba nem 
sorolt készítmény.
ADR osztály és sorszám: - 
Veszélyt jelölő szám: - 



Azonosítószám: - 
Veszélyességi bárca száma: - 

15. Szabályozási információk:

Fontosabb jogszabályok és rendeletek:
− a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
− 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
− a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelete a munkahelyek a kémiai biztonságról
− 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

A 2000. évi XXV. törvény 5.§ (2) bekezdése értelmében a veszélyes készítmény osztályozását a gyártó végzi. A termék 
az összetétel alapján, a hatályos jogszabályok szerinti veszélyességi osztályba nem sorolható, veszélyjelzéssel és 
szimbólummal nem kell ellátni.
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