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

1.1 Termékazonositó:  

 márkanév:  Maxwash Mosogatószer  
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonositott felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása 

háztartási edények,tányérok,poharak,evőeszközök stb. kézi mosogatására valamint felületek lemosására  

 

Ellenjavalt felhasználás: nincs adat 
 

1.3 Gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

 

Társaság:  Equestrian Kft.  

Cim     H-4481 Nyíregyháza, Hármas tanya 3. 

Telefonszám + 36 70 433-2019 

E-mail cim felelős kibocsájtó:  kftequestrian@gmail.com 

Felelős személy neve: Márton István 

 

     1.4. Sürgősségi tájékoztatás 

  

 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Ssolgálat 

 Cím:1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

 Sürgősségi telefon: 06 80 201 199 
 

2.   Veszélyesség szerinti besorolás 

 
 

 A keverék a vonatkozó jogszabályok alapján  nem veszélyes osztályba sorolt,jelölésre nem kötelezett. 

 

Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges hatásai:az előírás szerinti felhasználás esetén a keverék az emberre és a 

környezetre vonatkozóan nem jelent veszélyt. 

Belélegezve nem releváns. 

Szembe jutva:szempirosodást,könnyezést okozhat. 

Bőrrel érintkezve:tartós érintkezés során leoldja a zsírt a hámrétegről. 

Lenyelve:hányingert,rosszullétet okozhat. 

Környezeti veszély: töményen ,nagy mennyiségben az élővízben a vizi élőlényekre negatív hatással van. 

 

Cimkézési elemek: veszély jel,veszély szimbólum,veszély megnevezés nincs. 

A veszélyre utaló figyelmeztető R-mondatok:környezeti vagy toxikológiai veszélyre utaló mondat nincs. 

Biztonságos használatra utaló mondatok (A.I.S.E.): Gyermekek elől elzárandó.Szembe ne kerüljön.Amennyiben a termék véletlenül a 

szembe jutna,mossa ki bő vízzel.Ne nyelje le.Ha a terrméket véletlenül lenyelné,sürgősen forduljon orvoshoz. 

 

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: 

PBT érték: nem alkalmazható 

vPvB-érték: nem alkalmazható 
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3.   Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

  Kémiai leírás:anionos és nem ionos felületaktív anyagokat tartalmazó, illatosított, konzervált keverék. 

 

A  keverék a következő veszélyes anyagokat tartalmazza: 

 

Termékazonosító 

 

Alkotóanyag(ok) Osztályozás Koncentráci

ó 

m/m% 

CAS:68891-38-3 

EINECS:500-234-8 

REACH reg.sz. 

01-2119488639-16-

xxx 

 

CAS:68155-07-7 

EU:931-329-6 

REACH reg.sz. 

01-2119490100-53-

xxx 

 

 

 

 EK:931-341-1 

Reach reg.sz.:01-

2119489396-21 

 

 

 

Nátrium-lauril-éterszulfát (C12-14) (70%) 

 

 

 

 

 

Amidok,C8-18 (páros számú) és C18-

telítettlen N,N-bisz(hidroxi-etil) 

 

 

 

 

 

Amines C12-18 (even numbered) 

alkyldimethil N-oxides 

Xi, R38, R41 

H315 Bőrirritáló hatású 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz 

 

 

 

Xi, R38,R41 

N,R50 

H315 Bőrirritáló hatású 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz 

H411 Mérgező a vizi 

élővilágra,hosszan tartó 

károsodást okoz. 

 

Xn,R22 

Xi,R38,R41 

N,R50 

H302, H315, H318, H400 

 

5 - 15 

 

 

 

 

 

< 5 

 
Az ebben a részben említett R,H mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 
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Összetevők jelölése a cimkén:5-15%anionos felületaktív anyag,<5% nem ionos felületaktív anyag ,konzerválószer 

(Methylchloroisothiazolinone,Methylisothiazolinone),illat,szinezék. 

 

 

4.   Elsősegélynyújtási intézkedések 

 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

 

Általános intézkedések : a keverékkel szennyezett ruhát el kell távolítani. 

Belélegezve : rendeltetésszerű használat esetén nem releváns,a sérültet friss levegőre kell vinni  

 

 Bőrrel való érintkezés esetén : a termék nem bőrizgató hatású,folyó vízzel le kell öblíteni a bőr felületéről,majd ápolni kell a 

bőrt. 

 Szembe kerülés esetén : Azonnal és legalább 15 percig öblítse le folyó vízzel.Szükség esetén forduljon orvoshoz. 

 Lenyelés esetén : Öblítse ki a száját vízzel, .Itasson a sérültel bőséges folyadékot.Hányást ne idézzen elő mert habképződés 

veszélye áll fenn,amely tüdőirritációhoz és fulladáshoz vezethet! Amennyiben a tünetek nem szűnnek meg,  forduljon 

orvoshoz. 

  

 

4.2 A legfontosabb akut és késleltetetten fellépő tünetek és hatások: 

Tünetek :  Nincs információ 

Kockázatok :  Nincs információ 

 

4.3 Speciáli ellátásra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírás: 

Nem áll rendelkezésre további adat 

 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

Tűzveszélyességi besorolás: a termék nem tűzveszélyes,nem éghető (vizes keverék) 

Oltóanyag 

Minden forgalomban levő oltószer alkalmazható,a környezeti tűznek megfelelően kell megválasztani azt. 

 

Biztonsági okokból nem alkalmazható oltószer: nem ismert 

 

A termékekből vagy  égéstermékekből származó különleges veszélyek: 

szénmonoxid (CO),széndioxid (CO2) 

 

Tűzoltók számára előírt különleges védőfelszerelés: levegő-független légzőkészülék használata 

 

További útmutatás: a  keletkezett oltó-vízet és az égéstermékeket össze kell gyüjteni, nem szabad a csatornába engedni.  

 

6.Inzézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén 

Személyi óvintézkedések: 

Kerülni kell a keverék szembe jutását és a bőrrel történő tartós és gyakori érintkezését.kiömölve csúszásveszélyt okozhat. 

Környezetvédelmi óvintézkedések: 
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ne engedje csatornába, talajvízbe és természetes vizekbe jutni.A területen való kiterjedését meg kell akadályozni(pl. 

eltorlaszolás). 

Szennyezésmentesítés módja: 

folyadékmegkötő anyaggal(pl.homok,kovaföld) fel kell itatni.A felitatott anyagot zárt, megfelelő jelöléssel ellátott tartályba 

kell helyezni az előírásoknak megfelelő ártalmatlanításig.A termék maradékát bő vízzel el kell mosni. 

 

Utalás releváns fejezetekre: 

- biztonságos kezelés módja lsd. 7-es pont 

- személyi védőfelszerelés lsd. 8-as pont 

- ártalmatlanítás módja lsd. 13-as pont 

 

 

 

7.   Kezelés és tárolás 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

a munkavégzés helyszínén megfelelő szellőzést kell biztosítani.Kerülni kell a szembe jutást és a bőrrel való tartós és 

gyakori érintkezést.A termék gőzét,permetét nem szabad belélegezni.  

 

Tűz-és robbanásvédelmi előírások: 

különleges intézkedés nem szükséges. 

 

Tároló helyiségekre és tartályokra vonatkozó előírások: 

a vízügyi szabályozásnak megfelelően. 

 

Betartandó tárolási szabályok:  

        száraz helyen,normál hőmérsékleten,fagytól védve. 

 

Együtt-tárolási utasítás: 

       élelmiszerekkel nem tárolható együtt. 

 

További raktározási előírás: 

      a tárolóedény megfelelően zárva tartandó 

 

Felhasználhatóságra vonatkozó megjegyzés: 

      a termék eg y háztartásban használatos kézi mosogató-és lemosószer.Agyártó által javasolt használati és adagolási            

előírásokat kell figyelembe venni. 

 

  

8. Expozició-ellenőrzése/személyi védelem 

 

Ellenőrzési paraméterek 

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek munkahelyi expozíciós határértéke van. 

Általános higiéniai előírás: 

Kerülni kell a bőrrel való tartós és gyakori érintkezéstés a termék szembe kerülését.A szennyezett ruházatot le kell venni.A 

szennyezett bőrfeületet le kell öblíteni bő vízzel..Munkaközi szünetekben és a munka befejezte után kezet kell mosni.A 

keveréket ételtől,italtól távol kell tartani.A termék gőzét nem szabad belélegezni. 

Személyi védőfelszerelések 

Légzés védelem :  

Megfelelő szellőzés esetén nem szükséges. 

Kézvédelem: 
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Az anyaggal való tartós kapcsolat esetén védőkesztyűt kell viselni.A kesztyűnek áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie a 

termékkel szemben..Ha a kesztyű megsérül vagy elhasználódik ki kell cserélni.A védőkesztyű gyártójának a 

felfasználásra,tárolásra,tisztításra és cserére vonatkozó előírásait figyelembe kell venni. 

Szemvédelem: 

Az esetleges szemkontaktus elkerülése érdekében használjon szorosan illeszkedő védőszemüveget, maszkot vagy oldalsó 

védőlemezzel ellátott biztonsági szemüveget. 

Testvédelem:  

Általános munkaruházat viselése. 

 

 

. 

 

 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Külső jellemzők :  viszkózus folyadék 

Szín :    Terméktől függő 

Szag :    Terméktől függő 

pH:   9  

Lobbanáspont   nem meghatározott 

Forráspont: adatok nem állnak rendelkezésre 

Öngyulladás: nem öngyulladó 

Robbanási tulajdonságok: nem robbanó 

Sűrűség (20 C g/cm3) 1,02-1,04 

Vízben való oldhatóság: korlátlan 

Viszkozitás: 2000-2500 mPs 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség  
 
Reakciókészség 

Külön említésre méltó veszély nincs. 

Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil. 

A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes reakciók : Megjegyzés: Sem önmagában, sem vízzel érintkezve nem hordoz jelentős reaktivitási kockázatot.    

Nem összeférhető anyagok 

Kerülendő anyagok : Kerülje az anyag erős savakkal, lúgos vagy oxidálószerekkel való érintkezését. 

Veszélyes bomlástermékek 

Előírás szerinti tárolás és használat esetén nem keletkezik.Tűz esetén  szén-monoxid ( CO ),szén-dioxid ( CO2) szabadul fel.  
 

11. Toxikológiai információk 
Akut toxicitás-fő összetevőre vonatkozó adat: 

Keverék neve  Eredmény Faj  Dózis mg/kg Expozíció 

Nátrium-lauril-éterszulfát LD50 oral patkány   >2000       - 

 (C12-14)  

Elsődleges irritáció-keverékre vonatkozóan 
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Bőrrel való érintkezés: nem irritatív-tartós és ismételt érintkezés esetén a bőrirritációs hatás nem zárható ki teljes mértékben 

(zsírtalanító hatás) 

Szembe jutás: reverzibilis módon gyengén irritálhatja a szemet - nem jelölésköteles. 

További toxikológiai információ:toxikológiai vizsgálaton alapuló besorolással a termék nem rendelkezik.A rendeltetésszerü 

fehasználás és tárolás esetén a rendelkezésünkre álló ismeretek és gyakorlati tapasztalatok alapján a keveréknek nincs káros 

hatása az egészségre. 

 

 

 

12. Ökológiai információk 
Általános ökológiai adatok:  termék rendeltetésszerű használata esetén nem kell környezetkárosító hatással számolni.  

Biológiai lebonthatóság: a keverékben felhasznált felületaktív anyagok a 684/2004/EK rendelet előírásainak megfelelő 

mértékben biológiailag lebonthatóak.A szükséges vizsgálati eredményeket bizonyító tesztek az alapanyag gyártóknál az 

illetékes hatóság kérésére a rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

Vizitoxicitási adat fő komponensre vonatkozóan: 

Keverék neve   Eredmény  Faj Expozíció 

Nátrium-lauril-éterszulfát  Akut LC50>1mg/L hal 96 óra 

(C12 – 14) 

A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:  

PBT: nem alkalmazható  

vPvB-érték: nem alkalmazható  

További káros hatások:nem áll rendelkezésre további releváns adat. 
 

13. Ártalmatlanitási szempontok 
Hulladék kulcs (EWC-kód): 20 01 30 

Felhasználatlan keverék:  a helyi hatósági előírások szerint kell kezelni. Ne öntse nagy mennyiségben hígítás nélkül a 

lefolyóba! A háztartási szeméttel együtt nagy mennyiségben nem ártalmatlanítható. 

Kiűrűlt csomagólóanyag: a teljesen kiűrűlt csomagolóanyagot a szelektív hulladékgyüjtőben kell elhelyezni.Tisztításra víz 

ajánlott. 

 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
A szállítási előírások (RID,ADR,IMDG/IMO és ICAO IATA) értelmében a keverék nem veszélyes áru.A  minőségmegőrzés 

érdekében MARPOL egyezmény II-es számú mellékletének és az IBC-kódnak megfelelően az ömlesztett szállításra vonatkozó 

információ:nem releváns. 

 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 

A biztonságra, egészségre és környezetre vonatkozó speciális jogszabályok az összetevőkre és a keverékekre 

vonatkozóan. 

Kémiai biztonsági értékelés: a keverékekre kémiai biztonsági jelentés nem készült. 

A keverék korlátozottan felhasználható anyagot nem tartalmaz. 

A keverék különös aggodalomra okot adó „SVHC” anyagot nem tartalmaz. 

 

Figyelembe vett jogszabályok: 
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- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

- 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagok és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. 

tevékenységek részletes szabályairól. 

- 648/2004EK rendelet a mosó-és tisztítószerekről 

- 1907/2006EK rendelet REACH 

- 1272/2008EK rendelet GHS 

- A BIZOTTSÁG 790/2009/EK RENDELETE-GHS 1. ATP 

- A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE-GHS 2.ATP 

- 67/548/EGK (veszélyes anyagok)30műszaki hozzáigazításáról szóló 2008/58/EK irányelv 

- 67/548/EGK (veszélyes anyagok)31műszaki hozzáigazításáról szóló 2009/2/EK irányelv 

- 25/2000 (IX.30.)EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

- 2000. évi XLIII: törvény a hulladékgazdálkodásról. 

- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

- 16/2001. (VII. 18.) KÖM.rendelet a  hulladékok jegyzékéről 

- 1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 

- 20/1979 (IX.18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és 

mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról 

- 9/2008.(II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

 

 

  

16. Egyéb információk 
          

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott R-mondatok teljes szövege: 

 

R50    Nagyon mérgező a vízi szervezetekre 

R22     Lenyelve ártalmas 

R38     Bőrizgató hatású 

R41     Súlyos szemkárosodást okozhat R10 Kevésbé tűzveszélyes 

 

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott H-mondatok teljes szövege: 

 

H302   Lenyelve ártalmas  

H315   Bőrirritáló hatású 

H318    Súlyos szemkárosodást okoz 

H400    Nagyon mérgező a vízi  élővilágra 

H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

További információ 

A termék lakossági felhasználású különféle háztartási edények és eszközök mosogatására és felületek lemosására ajánlott 

keverék.A keverék felhasználására vonatkozó további különleges előírás nincs.A használati, adagolási utasítás a cimkén 

található. 

 

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapul, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. A biztonsági adatokat 

tartalmazó dokumentum célja az anyagok, valamint a csomagolás, a tárolás és a munkahelyen történő alkalmazás 

körülményeinek egészségügyi és biztonsági szempontú értékelése. A dokumentum nem minőségbiztositás céljából készült. Az 

adatok más termékre nem vonatkoztathatóak. Amennyiben a terméket más termékkel együtt használják,vagy összekeverik,úgy 

az adatlapban megadott adatok már nem használhatóak fel,az újonnan keletkezett keverékre új adatlap kiállítása válik 

szükségessé. 
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A felhasználó felelősége valamennyi a kezelésre vonatkozó jogszabály betartása.A keverék kizárólag a megjelölt rendeltetési 

célra és az előírt módon használható. 

A biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók részére rendelkezésre áll. 

 

A biztonsági adatlap a termékhez felhasznált alapanyagok adatai alapján került összeállításra. 

 

 

. 

 

 


