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_____________________________________________________________________________ 
1. ANYAG- / KÉSZÍTMÉNY- ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 
 
A termék azonosítása 
 
Kereskedelmi név AlmaWin mosogatógép tabletta 
 
Gyártó / Szállító AlmaWin Reinigungskonzentrate GmbH 

Talstr. 2, D-73650 Winterbach 
Telefon (00497181) 9770499, Telefax (00497181) 9770440 
E-Mail info@almawin.de; Internet www.almawin.de 

 
Tájékoztatást adó terület Hivatali órák 8.00 - 17.00; Telefon (00497181) 9770499 
 
Magyarországi forgalmazó Presto-Pilot Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 111-113. 

Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu 
 
Sürgősségi telefon Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  

Ingyenesen hívható szám: 36-80/20-11-99 
 
Javasolt felhasználás Edénytisztító minden vízkeménységnek. 

_____________________________________________________________________________ 
2. LEHETSÉGES VESZÉLYEK 
 
Osztályozás a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerint 
 

Xi; R36 
R-mondatok 

36 Szemizgató hatású. 
 
További veszélyre vonatkozó utasítások emberre és környezetre 

Szem- és bőrizgató hatású. 

_____________________________________________________________________________ 
!3. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓRÉSZEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK 
 
Leírás 

Diszilikátok, szóda, nátrium-citrát, bikarbonát, nemionos tenzidek, oxigén alapú fehérítők, enzimek, diszpergáló 
szerek és természetes éterikus olajok kombinációja. 
 
Veszélyes összetevők 
 
CAS-Nr. EG-Nr megnevezés [%] besorolás a  

    67/548/EGK szerint 

13870-28-5  Natriumdisilikat 5 - 15 Xi; R41 

15630-89-4  nátrium perkarbonát ECOX 
nátriumkarbonát-peroxihidrát 

5 - 15 O, Xn R8-22-41 

497-19-8 207-838-8 nátriumkarbonát 15 - 30 Xi R36 veszélyt meghatározó 
összetevők a cimkézéshez: 
nátriumkarbonát 
nátriumkarbonát 

_____________________________________________________________________________ 
4. ELSŐSEGÉLY-INTÉZKEDÉSEK 
 
Általános útmutatások 

A vegyszerek kezelésénél szokásos óvatossági rendszabályokat vegyük figyelembe. 
 
Belélegzést követően 

Friss levegőt biztosítani. 
 
Bőrre jutást követően 

A szerrel történő érintkezés esetén a bőrt sok vízzel azonnal le kell öblíteni. 
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Szembe kerülést követően 

A szemet bő vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ha a panaszok nem múlnak el, orvossal kell konzultálni. 
 
Lenyelés esetén 

Ne hánytassunk. 
Azonnal hívjunk orvost. 
A szájat öblítsük ki és itassunk sok vizet. 

_____________________________________________________________________________ 
5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 
Alkalmas oltószer 

Az oltási intézkedéseket hangoljuk a környezet égéséhez. 
 
Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál 

Teljes védőruhát kell viselni. 

_____________________________________________________________________________ 
6. INTÉZKEDÉSEK SZÁNDÉKTALAN KIÖMLÉS ESETÉN 
 
Személyi óvintézkedések 

Személyi védőruházat viselése. 
 
Környezetvédelmi intézkedések 

Ne engedjük közvetlenül a felszíni vizekbe / talajvízbe jutni. 
 
Tisztítási / összegyűjtési eljárás 

A maradékot vízzel le kell öblíteni. 
Mechanikusan felvenni és a megsemmisítéshez odavezetni. 
 
Egyéb megjegyzések 

Biztonságos kezelésre vonatkozó információk a 7. fejezetben. 
Személyi védőfelszerelésre vonatkozó információk a 8. fejezetben. 
Ártalmatlanításra vonatkozó információk a 13. fejezetben. 

_____________________________________________________________________________ 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
Útmutatások a biztonságos kezeléshez 

Be kell tartani a vegyszerek kezelésével kapcsolatos szokásos biztonsági intézkedéseket. 
 
Tűz- és robbanásvédelmi információk 

Különleges intézkedések nem szükségesek. 
 
Raktárokkal és tárolóedényekkel kapcsolatos követelmények 

Kizárólag az eredeti tárolóedényekben tárolandó. 
 
További szempontok a tárolási feltételekkel kapcsolatban 

Az edényt tartsuk szorosan lezárva. 
Elzárva és gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani. 
Napsugárzástó óvni 
 

_____________________________________________________________________________ 
8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS FELÜGYELETE / SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉSEK 
 
Kézvédelem 

Vegyszerálló kesztyűk (EN 374) 
Adatok a kesztyű anyagához [fajta/típus, vastagság, átengedési idő/viselet időtartama, hálozati erősség]: 
Natúrkaucsuk/Naturlatex NR (0,5 mm) púderezetlen és allergenmentes termékek, Polychloropren-CR (0,5 mm), 
Nitrilkaucsuk/Nitrillatex NBR (0,35 mm): >= 8 óra 
 
Szemvédelem 

védőszemüveg 
 
Testvédelem 
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Normál munkakörülmények között nem szükséges. 
 
Általános védőintézkedések 

Kerüljük a szemmel és a bőrrelvaló érintkezést. 
 
Higiénés intézkedések 

Munka közben nem szabad enni és inni. 

_____________________________________________________________________________ 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
Forma Szín Szag 

tabletta fehéres/bézs jellegzetes 

 
Egészség- és környezetvédelemmel, valamint biztonsággal kapcsolatos fontos adatok 
 
 Érték Hőmérséklet  Módszer Megjegyzés 

pH-érték szállítási állapotban 10,1 – 10,8 20 °C 10 g/l-nél  vízben 

Gyúlékonyság szilárd nem alkalmazható     

Gyúlékonyság gáz nem alkalmazható     

Alsó robbanási határ nem alkalmazható     

Felső robbanási határ nem alkalmazható     

Ömlesztett sűrűség 900 - 1080 g/l     

Égést segítő tulajdonságok nem alkalmazható     

Robbanásveszély nem alkalmazható     

_____________________________________________________________________________ 
10. STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS 
 
Veszélyes bomlástermékek 

Nem ismeretesek veszélyes bomlástermékek. 

_____________________________________________________________________________ 
11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
Gyakorlati tapasztalatok 

Szem és bőr izgató hatású. 
 
Általános megjegyzések 

A jelölés az RL 1999/45/EK számítási eljárása szerint történt. 

_____________________________________________________________________________ 
12. ÖKOLÓGIAI ADATOK 
 
Lebomlási adatok (tartósság és lebonthatóság) 
 
 Lebomlási arány elemzési módszer módszer értékelés 

biológia lebomlás A termék szerves összetevője biológiailag lebontható. 

 
 

 
Viselkedés tisztítóberendezésekben 

A csatornába engedés előtt a technika szintjének megfelelően kell kezelni. 
 
Általános megjegyzések 

Kontrollálatlanul ne engedjük ki a terméket a környezetbe. 

_____________________________________________________________________________ 
13. ÁRTALMATLANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÚTMUTATÁSOK 
 
Hulladékkulcs Hulladéknév 

20 01 30 Tisztítószer, kivéve azokat, amelyek a 20 01 29 alá esnek 
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Javaslatok a termékkel kapcsolatban 

A helyi hatósági előírások betartásával kell ártalmatlanítani. 
Az EU tagállamaiban nincsenek egységes rendelkezések a vegyszerek, ill. maradékanyagok ártalmatlanítására. 
Németországban a körforgás-gazdálkodási és hulladéktörvény (KrW/AbfG) által rögzítve van a hasznosítási 
utasítás. 
Ennek megfelelően meg kell különböztetni az "Újrahasznosítható hulladékokat" és a "Kezelésre váró 
hulladékokat". A különlegességeket - főként az odaszállításnál – ezen túlmenően a szövetségi államok is 
szabályozzák. 
 
Javaslatok a csomagolással kapcsolatban 

A teljesen kiürített csomagolásokat újrahasznosításra lehet továbbítani. 
 
Általános megjegyzések 

A hulladékkulcs az eredeti termékre vonatkozik. 

_____________________________________________________________________________ 
14. SZÁLLÍTÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Szárazföldi szállítás ADR/RID (GGVSEB) 

A szállítási előírások értelmében nem veszélyes anyag. 

_____________________________________________________________________________ 
15. ELŐÍRÁSOK 
 
Megjelölés a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerint 
Xi Irritatív 

 
R-mondatok 

36 Szemizgató hatású. 
 
S-mondatok 

1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 
24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 
40 A padlót és a beszennyeződött tárgyakat vízzel kell tisztítani. 
45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni 
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 
64 Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen). 
 
Nemzeti előírások 
Vízveszélyességi osztály 1 önbesorolás 

_____________________________________________________________________________ 
16. EGYÉB ADATOK 
 
Javasolt felhasználás és korlátozások 

Felhasználás a Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz-nek - LMBG (élelmiszer- és közszükségleti 
cikktörvény) megfelelően. 
 
Figyelembe kell venni a vegyszerekre vonatkozó nemzeti és helyi törvényeket. 
 
További információk 

Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, és arra szolgálnak, hogy a terméket a vonatkozó biztonsági 
óvintézkedések szempontjából írják le. Nem jelentenek szavatosságot a leírt termék tulajdonságaira 
vonatkozóan. 
 
A 3. fejezetben feltüntetett R/H-mondatok pontos szövege (A készítménynek nem besorolása!) 

R  22  Lenyelve ártalmas. 
R  36  Irritálja a szemet. 
R  41  Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R  8  Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. 


