
 

 
 

 

 
 

                 Biztonsági adatlap 

Kidolgozás dátuma: 

15.11.2017 

Oldal 1 /oldal 6 

 
Megnevezés 

             GlanzMeister– mosogatógép só 
Aktualizálás dátuma 

 

I kiadás, 1. verzió 
(podstawa): Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami. 

 
1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS 

AZONOSÍTÁSA 
1.1.Termék azonosítás: 

Forgalmazó neve: GlanzMeister SpezialSalz für die Spülmaschine – 
mosogatógép só 

Felhasználá: Védősó automata mosogatógépekhez.    Védő só lágyítja a 
vizet, és hatékonyan megakadályozza a vízkő lerakódását a  
mosogatógépen és az edényeken. 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és az ellenjavallat 
Védi az automata mosogatógépet 

1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó: CLOVIN Germany GmbH 
Bahnhofsplatz 2a 
26122 Oldenburg 
Deutschland 
www.clovingermany.de 
info@clovingermany.de 

1.4. Veszélyhelyzeti telefonszám: 

Clovin Germany 
Inland (Németország) 
Ausland (külföld) 

 
+49 441 180 017 38 
0551-19240 
0049 551-19240 

 

2 SZAKASZ: VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA  
2.1. Termék meghatározás 
A termék nem kapott veszélyes besorolást. 
2.2. Jelölések 

Veszélyt jelző ábra:nincs 
Figyelmeztetőjel: nincs 
Veszélyt szintjét jelző mondatok: 
A jelenlegi előírások szerint a keverék nem minősül veszélyesnek. 
Megelőzés: 
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 
P101 – Ha orvoshoz kell fordulnia, mutassa meg a tartályt vagy a címkét. 
2.3. Egyéb veszélyek: 
A keverék nem felel meg a PBT, vPvB kritériumoknak.

 

 

3 SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ 
ADATOK 
3.1. Keverék 
Összetevők: nátrium-kloridon alapu termék. 

WE szám: 2231-598-3 
CAS szám: 7647-14-5 

http://www.clovingermany.de/
mailto:info@clovingermany.de
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4 SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Expozíció fajtája Eljárási folyamat: 

Belélegzés esetén    Biztosítson friss levegőt. 
(sok por esetén) 

Szembekerülés esetén : Mossa ki folyóvizzel legalább 15 percen keresztűl nyitott 
szemmel. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon 
szemészhez. 

4  

4.2 A legfontosabb akut tünetek és hatások: 
A szemmel való érintkezés következtében a keverék károsíthatja a szem nyálkahártyáját. 

Nagymennyiségű termék lenyelése káros lehet. Przy Előfordulhat késleltetett gyomor-bélrendszeri tünetek: 
hasi fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés. 
 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: 
A keverék nagy mennyiségének lenyelése késleltetett gyomor és bélrendszeri tünetek produkálhat, ezért kérjük, 

forduljon orvosához, ha rosszul érzi magát. 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Tűzoltó készülék: 

A termék nem gyúlékony. Normál tárolási, tárolási, felhasználási körülmények között nem tűzveszélyes. A 
termék helytelen tárolása, felhasználása, gyújtása esetén: víz, hab, oltópor használható. 
 

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: 
Tűz esetén irritáló füstök keletkezhetnek. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Tűzoltáskor védőfelszerelést, azaz védőruházatot, lábbelit és védőkesztyűt, arc-, szem- és légzésvédőt kell 
használni. Vegye ki a keveréket a csomagolásból. 

 
6 SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN  
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni 
védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Kerülje a termék közvetlen kapcsolatát a szemmel. 
Kerülje a porfelhő képződést és belégzését. 

6.2. Környezetvédelmi 
óvintézkedések  

 

Ne engedje, hogy nagyobb mennyiségű hígítatlan keverék 

kerüljön a szennyvízcsatornába, talajvízbe, szennyvízbe vagy 

talajba. Helyezze a sérült csomagolású terméket 
védőcsomagolásba. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés 
mentesítés módszerei és anyagai: 

Töröljön szárazra egy erre a célra szánt tartályt, és ha 
lehetséges, használja újra a terméket. Ha nincs lehetőség a 
felhasználásra - kérjük, ártalmatlanítsa. Öblítse le a területet  
nagy mennyiségű vízzel. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 

 

13. pont -  szeméttárolási információk 

 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések: 

 

7
.
1
.

Ś
r
o
d
k
i

o
s
t
r
o
ż
n
o
ś
c
i

d
o
t
y
c
z
ą
c
e
 
b
e
z
p
i
e
c
z
n
e

Tipikus vegyi anyagokkal kapcsolatos óvintézkedéseket kell 
betartani. Kerülje a szembe kerülést. Ne egye meg. Meg kell 
előzni a termék környezetbe jutását. Ne egyen ne igyon, és ne 
dohányozzon a munkavégézés helyszínén. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az 
esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
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Tárolja száraz és hűvös helyiségekben, zárt csomagolásban. 
Védje nedvességtől. A tároló helyiségek hőmérséklete nem 
lehet alacsonyabb, mint -2C. A tárolási körülményeknek meg 
kell védeniük a sót az idegen szagok elnyelésétől, a 
másodlagos szennyeződéstől és avizesedéstől. 

7.3. Végfelhasználás: 7
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Nem várhatóak 

 
8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  
8.1. Ellenőrzési paramétererk: 
technikai információk: 

A termék összetevői nem érik el a NDS-értet. 
8.2.  Az expozíció ellenőrzése  
Káros tényezők mérése a munkahelyi környezetben: 

Általános munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági intézkedések: Megelőző használat: 

a) légzőszervek védelme: szükséges gőzképződés és elégtelen szellőzés esetén a munkahelyen. 

b) kéz védelme: nincs adat 
c) szem védelme: használjon szorosan illeszkedő szemüveget (googli) 
d) bőr védelme: nincs adat 
A fenti intézkedések nem szükségesek a termék háztartásokban való használatakor. Szükségesek a termék 

ipari körülmények között történő használatakor vagy nagy mennyiségben történő felhasználáskor. 
Általános védelmi és higéniai intézkedések: 

• kerülje a szemmel való érintkezést 

 

9. szakasz Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 



(podstawa): Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami. 

 
 

 
 

 

 
 

                 Biztonsági adatlap 

 

Kidolgozás dátuma: 

15.11.2017 

Oldal 1 /oldal 6 

 
Megnevezés 

 

                       GlanzMeister– mosogatógép só 
Aktualizálás dátuma 

 

I kiadás, 1. verzió 
(podstawa): Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami. 

 
a Megjelenés: finom kristályos fehér granulátum. 
b Szag: szagtalan 
c Szagküszöbérték: nem alkalmazható 
d 1% -os vizes oldat pH-ja: kb.7,2 
e Olvadáspont / fagyáspont: 801 ° C 
f Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: (1013 hPa) - 1461oC 
g Lobbanáspont: nem alkalmazható 
h Párolgási sebesség: nincs meghatározva 
i Szilárd / gáz éghetőség: nem gyúlékony 
j Felső / alsó gyúlékonysági határérték vagy felső / alsó robbanási határ: nem áll rendelkezésre 
k Gőznyomás: (865 oC) – 1,3 hPa 
l Sűrűség:( 20ºC fokon): 2,17 g/cm3 

m Tömeg: ~  1,2  kg/dm3
 

n Oldhatóság: 
a) vízben: (20 oC) nincs adat 

o Megoszlási hányados n-oktanol / víz: nincs meghatározva 
p Öngyulladási hőmérséklet: nem fordul elő 
q Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva 
r Viszkozitás: nem alkalmazható 
s Robbanási tulajdonságok: nincs 
t Oxidáló tulajdonságok - nincs 

9.1. Egyéb információk: 
Nincs 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

 

10.1 Rekaciókészség Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 
Veszélyes reakciók a keverék és a keverék alkotórészei tárolás 
közben és szállítás közben nem ismertek. 

 10.2. Kémiai stabilitás A gyártástól számított 36 hónapig stabil 

 10.3. A veszélyes reakciók 
lehetősége: 

 

Veszélyes reakciók: alkálifémek, erős oxidálószerek, például 
salétromsav. 

10.4. Kerülendő körülmények: 

 

Nedvesség. 

10.5. Összeférhetetlenség Alkálifémek, erős oxidálószerek, például salétromsav. 

10.6. Veszélyes bomlástermék Nem következik be 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Toxikológiai kompetenciák: 

Összetétel neve / nr CAS Toxicitás erőssége 

Nátrium-klorid / 7647-14-5 LD50(orális, patkány) – 3000   mg/kg 
LD50(orális, nyúl) – 8000   mg/kg 

Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 

Emberi expozíció Emésztő rendszer, szem 

Szembekerülés A termék irritálja a szem nyálkahártyáit. 
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Emberi expozíció Emésztő rendszer, szem 

Lenyelés Lenyelve (nagy mennyiségben) káros lehet - hányinger, hányás. 

12. szakasz: Ökológiai információk: 

12.1 Toxicitás 

Összetevő megnevezése/Nr CAS Ökotoxicitá 

Nátrium-klorid / 7647-14-5 LC50  (hal, P. Promelas, 96h) = 7650 mg/l 
LC50 (hal, Limnea macrochirus, 96h) = 9675 mg/l 
EC50  (Daphnia  magna, 48h) = 1000 mg/l 

A termék nem jelent ökológiai veszély, ha az előírásoknak megfelelően használják.   
12.1. Lebonthatóság 
Nátrium-klorid – A szervetlen anyag biológiailag nem lebontható. 
12.2. A bioakkumuláció képessége 

Nátrium-klorid - Nincs adat.  
Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 
12.3. Talajban való mobilitás 

Nátrium-klorid - Nincs adat.  
Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 

12.4  A PBT- és a vPvB-értékelés 
Nincs adat a keverékre és a keverék összetevőire. 

12.5 Egyéb káros hatások 
Nincs meghatározva 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A keverék csúszóssá teszi a felületet.  

Keverék 
A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 
A terméket nem szabad hígítatlan formában irányítani a szennyvíz- és szennyvíztisztító telepre. 
Hulladékkód: 06 03 14 - A 06 03 11 * és 06 03 13-ban említettaktól eltérő sók és oldatok * (06 03 - Sók és 
oldataik és fém-oxidok előállításából, előkészítéséből, forgalomba hozatalából és felhasználásából származó 
hulladékok) 
Csomagolás 

A csomagolási hulladékot hasznosítási (újrafeldolgozási) vagy ártalmatlanítási célra kell felhasználni az 

alkalmazandó előírásoknak megfelelően. 

Csomagkód: 15 01 01 - papírból és kartonból készült csomagolás. 

 
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

14.1. UN szám (ONZ szám) – Nem érinti 
14.2. UN szállítás eredeti megnevezése - Nem érinti 
14.3. Szállítás veszélyességi színtja - Nem érinti  
14.4. Csomagolási csoport - Nem érinti 
14.5. Természeti veszélyek  - Nem érinti 
14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára – A kiömlött keverék csúszós felületet okoz. 
 
14.7. A MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC előírások szerinti szállítás- Nem érinti 
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A termék nem minősül veszélyesnek a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírások értelmében. 

 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az anyaggal és keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások 
• az Európai Parlament és  Tanács 2006. december 18 - i 1907/2006 / EK rendelete.  
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45 / EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93 / EGK tanácsi 
rendelet és a 1488/94 / EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről valamint a 76/769 / EGK tanácsi irányelv 
és a 91/155 / EGK, a 93/67 / EGK, a 93/105 / EK és a 2000/21 / EK bizottsági irányelvek (módosított). 
• Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008 / EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
A 67/548 / EGK és az 1999/45 / EK irányelvek, valamint az 1907/2006 / EK rendelet (a továbbiakban: GHS-
rendelet) módosításai. 
• A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. 
• A Bizottság 830/2015 / EU rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok nyilvántartásba vételéről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról 

5.1. Kémiai biztonsági értékelés 

A keverék biztonságosságát nem értékelték. 

 

16. szakasz: Egyéb információk 

A H-mondatok listája a 2. és 3. 
szakaszban: 

Nincs 

Képzés Nem szükséges 

Használati korlátozások Nem forudul elő 

További információk itt áll rendelkezésre www.clovingermany.de 

Adatforrások A gyártó saját kutatásai, a vegyes összetevőkre 
vonatkozó információk és az alkalmazandó 
előírások és előírások. 

 A keverék osztályozására használt módszer A keverék nem minősül veszélyesnek. 

Változások a kártyán - 

Megjegyzés: A felhasználó felelős a nemzeti jogszabályok követelményeinek való megfelelésért. A fenti kártyán szereplő információk a vegyes 
felhasználású biztonsági követelmények leírását jelentik. A felhasználó teljes felelősséget vállal a termék adott célra való alkalmasságának 
meghatározásáért. A biztonsági adatlap nem tekinthető a keverék minőségének garanciájának. 
 

http://www.clovingermany.de/

