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BIZTONSÁGI ADATLAP 

1907/2006 EK rendelet, 31. cikk szerint 
   Verziószám: 1.0 

   A készítés dátuma:  2014.04.02. 

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

1.1. Termékazonosító 

Kereskedelmi megnevezés: LEVENDULAVÍZ 

Cikkszám: - 

Regisztrációs szám: - 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

Anyag/készítmény használata: - 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Szállító cég neve: MosóMami Kft. 

Címe: 1171 Budapest Szigetcsép u. 107. 

Telefonszám: +36 1 630 7053 

E-mail: info@mosomami.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  

Tel.: +36 80 201 199 Fax.: +36 1 476 1138 
e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu 

  

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Az 1272/2008/EK szerini osztályozás: 

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló 
rendelet) szerint nincs osztályozva. 

A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK szerinti osztályozás: törölve 

Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk 
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása 
értelmében nem kötelező. 
Osztályozási rendszer: Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból 
származó és a cégek által megadott adatok. 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés 1272/2008/EK szerinti címkézés: Érvénytelen. 

Veszélyt jelző piktogramok: Érvénytelen 

Figyelmeztetés: Érvénytelen  

Figyelmeztető mondatok: Érvénytelen. 

2.3. Egyéb veszélyek 

A PBT és a vPvB értékelés eredményei 

PBT: Nem alkalmazható 

vPvB: Nem alkalmazható 
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3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

3.2. Kémiai jellemzés: Keverékek  

Leírás: - 

Veszélyes alkotórészek: Érvénytelen.  

Az ebben a szakaszban említett R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános információk:  Különleges intézkedések nem szükségesek. 

Intézkedések belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegőt.  

Intézkedések bőrre kerülés esetén: 
Azonnal mossuk le vízzel. 
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. 

Intézkedések szembe kerülés esetén: 
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, 
miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. 

Intézkedések lenyelés esetén: 
Értesítsük az orvost; ne adjunk tejet vagy nagy 
zsírtartalmú olajat. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és 
hatások 

További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges 
ellátás jelzése 

További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

  

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Oltóanyag  

Megfelelő oltóanyagok: Szén-dioxid, hab, oltópor 

A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. 

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Különleges veszélyek: Szénmonoxid (CO) 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Különleges védőfelszerelés Különleges intézkedések nem szükségesek. 

  

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Nem szükséges. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Hígítsuk fel sok vízzel.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel. 
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Szakaszban közölt információkat. 
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Szakaszban közölt információkat. 
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Szakaszban közölt információkat. 
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7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Különleges intézkedések nem szükségesek. 
Tűz- és robbanásvédelmi információk:  
Különleges intézkedések nem szükségesek. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Raktározás:  

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:  Csak zárt eredeti hordóban tároljuk. 

Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. 

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Sötét helyen tároljuk. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

 

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, 
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek. 

Kiegészítő információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Személyes védőfelszerelés:  

Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 

Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor. 

Légzésvédelem: Nem szükséges. 

Kézvédelem: A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a 
termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. 
Megfelelő vizsgálatok hiányában a 
termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűt 
javasolni. 
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a 
bomlás figyelembevételével történt. 

Kesztyűanyag: A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagától függ, hanem egyéb 
minőségi jellemzőktől, és gyártónként változik. Mivel a termék több 
anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága 
előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. 
Vegyszerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló Barrier 02-100 kesztyű 
ajánlható. 

Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is 
kell tartani. 

Szemvédelem: Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos. 

  

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Általános adatok 
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Külső jellemzők:  

 Forma Folyadék 

 Szín: Színtelen 

Szag: Jellegzetes 

Szagküszöbérték: Nincs meghatározva. 

pH-érték 20 oC-on 6 

Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 

Lobbanáspont (Pensky Martens DIN 51 758): >100 oC 

Gyúlékonyság (szilárd, gázállapotú) Nem alkalmazható. 

Gyulladási hőmérséklet:  

 Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad. 

Robbanásveszély:  Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási 
tartományok: 

 

 Alsó: Nincs meghatározva. 

 Felső: Nincs meghatározva. 

Sűrűség 20 oC-on  0,998 g/cm3 

Relatív sűrűség: Nincs meghatározva. 

Gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 

Párolgási sebesség Nincs meghatározva. 

Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:  

 Víz Teljes mértékben keverhető. 

Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): Nincs meghatározva. 

9.2. Egyéb információk  
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

  

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség  

10.2. Kémiai stabilitás  

Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek. 

10.4. Kerülendő körülmények: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

  

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás:  

Primer ingerhatás:  
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A bőrön:  Nem fejt ki ingerlő hatást. 

A szemben:  Nem lép fel ingerlő hatás. 

Érzékenyítés:  Szenzibilizáció nem ismeretes. 

További toxikológiai információk:  

A Termék nem jelölésköteles az Európai Közösség készítményekre vonatkozó általános besorolási 
irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján. 
Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű alkalmazás esetén a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló 
információk szerint nem fejt ki egészségkárosító hatást. 

  

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.1. Toxicitás:  

Akvatikus toxicitás: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

12.4. A talajban való mobilitás: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

Ökotoxikus hatások:  

Megjegyzés: Általában nem veszélyezteti a vizeket. 

További toxikológiai információk:  

Általános információk:  

Vízveszélyességi osztály 2 (Német Jogszabály) (önértékelés): Veszélyes a vizekre. 
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe. 
A legcsekélyebb mennyiségek talajba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.  

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  

PBT: Nem alkalmazható. 

vPvB: Nem alkalmazható. 

12.6. Egyéb káros hatások: 
További lényeges információk nem állnak 
rendelkezésre. 

  

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladék kezelési módszerek  

A termékre vonatkozó előírások:  

Ajánlás: 
Kisebb mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt 
lehet deponálni. 

A csomagolásra vonatkozó előírások:  

Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 

Ajánlott tisztítóanyag: Víz, ha szükséges: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt. 

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

14.1. Nemzetközi szállítási szabályok  

14.1. UN-szám 
ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
Érvénytelen. 
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14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
ADR, ADN, IMDG, IATA 

 
Érvénytelen. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
ADR, ADN, IMDG, IATA 
osztály 

 
 
Érvénytelen. 

14.4. Csomagolási csoport  
ADR, IMDG, IATA 

Érvénytelen. 

14.5. Környezeti veszélyek: 
Marine pollutant: 

 
Nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Nem alkalmazható. 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex 
szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható. 

Szállítás/Egyéb adatok: 
A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem 
jár veszéllyel. 

ADR 
Megjegyzések: 

 
nem veszélyes anyag 

ADN 
Megjegyzések: 

 
nem veszélyes anyag 

IMDG 
Megjegyzések 

 
nem veszélyes anyag 

IATA 
Megjegyzések: 

 
nem veszélyes anyag 

UN „Model Regulation”: -  

  

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést egyelőre nem végeztek. 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Rövidítések és mozaikszavak: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

 

FIGYELMEZTETÉS: A megadott információk jelen tudásunkon alapulnak, és a termék szállított állapotára 
vonatkoznak. A biztonsági lap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra 
szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. 
A hatályos rendeletek betartása, a speciális felhasználási technológiának megfelelő biztonsági előírások 
kialakítása és a betartása, a felhasználó feladata. Az anyaggal (keverékkel) kapcsolatos felhasználási mód során 
a 98/24/EK irányelv alapján kell mérni és értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat. 

  

A biztonsági adatlap megfelel a 453/2010 EK, a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, az 
1999/45 EK irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 

előírásainak. 

 

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 

 


