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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
1. A készítmény neve: Domestos kétrétegű WC rúd, Fenyő illattal. 
 
Gyártó cég neve:  Unilever Polska S.A. Oddzial Detergentov i  

Kometykow 
ul. Kraszewskiego 20 Bydgoscz, Lengyelország. 
Tel:48(52)3498888 
Fax: 48(52)3498889 

 
Importáló/Forgalmazó cég neve: Unilever Magyarország Kft. 

1138 Budapest, Váci u. 182. 
Tel: 4659427, 4659300 
Fax: 3501294 

 
2.Összetétel: 
Megnevezés :                     Cas szám          Eu szám         %          Veszély jel   R-mondat 
Nátrium-alkil-szufát               68955-19-1            273-257-1           10-20                   Xi                    38-41 
Benzolszulfonsav-                  85117-50-6            285-600-2           15-30                   Xi                    36-41 
alkil származék- 
nátriumsó 
Nátrium-perborát-                  13517-20-9             239 –172 –9       10-20                   Xn                   22-36/38 
trihidrát 
Nátrium-karbonát-                 5968-11-6               207-838-8           1-5                       Xi                    36 
trihidrát 
 
3.Veszélyesség szerinti besorolás: Xi irritatív. Szem és bőrizgató hatású. Súlyos 
szemkárosodást okozhat. 
                                                                                
 
4. Elsősegélynyújtás: 
Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén orvosi 
megfigyelés szükséges. 
Szembe jutás esetén: öblitsük ki a szemet legalább 15 percen át bő vízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén 
forduljunk szakorvoshoz. 
Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő folyó vízzel. Irritatív tünetek esetén 
szakorvosi ellátás indokolt. 
Lenyelés esetén: vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Itassunk vele 1-2 pohár vizet  (vagy 
tejet). Azonnal hívjunk orvost, mutassuk meg a cimkét. 
 
5. Tűzveszélyesség: 
Nem tűzveszélyes. 
Oltóanyag: minden tipusú oltóanyag használható. 
Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: toxikus és irritáló gőzök. 
Tűzoltáskor tűzálló védőruházat és izolációs légzésvédő használata szükséges. 
Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornába, vízfolyásokba nem kerülhet. 
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6. Óvóintézkedés baleset esetén: 
Személyi védelem: megfelelő védőruházat, védőszemüveg viselése. 
Kiömlés esetén: a kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd rakjuk konténerbe. 
Mossunk fel vizzel. A készítményt közcsatornába, talajba nem kerülhet. 
 
7. Kezelés, tárolás: 
Kezelés: az általános munkahigiénés szabályokat és a Biztonsági adatlap előírásait be kell tartani. Ne érintkezzen 
szemmel és bőrrel, kerüljük a szétszóródást. 
Tárolás: eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. 
Gyermekektől távol tartandó. Extrém hőmérsékletek kerülendők. 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: 
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. 
Munka közben étkezni, dohányozni tilos. 
Védőszemüveg, védőkesztyű viselése ajánlott 
Munka után mossunk kezet. 
 
9. Fizikai-kémiai jellemzők: 
-halmazállapot: szilárd rúd 
-szín: zöldes  
-illat: fenyő 
-fajsúly: 1.3-1.4g/cm3 
 
10. Stabilitás és reakciókészség: 
Stabilitás: előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil. 
Nem ismeretes veszélyes reakció. 
 
11. Toxikológiai információk: 
Szem és bőrizgató hatású. 
Izgathatja a légutakat. Lenyelve irritálhatja a tápcsatornát. Szenzibilálás nem ismeretes. 
 
12. Ökotoxiológiai adatok: 
A termék felületaktiv anyagai megfelelnek a biológiai bonthatóságot  szabályozó EU 73/404 EGK és 
módosításai, valamint a magyar 6/2001 KöM r. követelményeinek . 
 
13.Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
A termék maradékainak és csomagolóanyagainak kezelésére a 102/1996 (VII.12.) Korm. r.-ben foglaltak az 
irányadóak. 
 
14. Szállításra vonatkozó előírások: 
Nincs szabályozás. 
 
15.Szabályozási információk: 
Cimkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozása szerint. 
 
R 36/38 Szem és bőrizgató hatású. 
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
S 2  Gyermek kezébe nem kerülhet. 
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembe jutást. 
S 26 Ha szembe kerül bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.. 
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S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt bő vízzel. 
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét meg kell mutatni. 
 
16. Egyéb: 
Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció ( gyártó által készített  Biztonsági adatlap és egyéb 
dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült és meggyőződésünk 
szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai 
biztonságról és a 44/2000.XII.27.) EüM r. előírásainak  A Biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és 
ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak , 
helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére 
valamint arra vonatkozóan, hogy a Biztonsági adatlapban foglalt minden információ a felhasználás időpontjában 
maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, igy azokért a 
felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok  betartása a felhasználók részére 
kötelező. 
 

 


