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Anyagbiztonsági adatlap, verzió 24/1/2013, ellenõrzés 1 

Nyomtatás dátuma:28/1/2013 
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 
Kereskedelmi név:  MICROBIO 
MSDS kód:  F007693 
Kémiai jellemzés:  Anionos és nemionos feületaktiv anyagokat tartalmazó 

termék. 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Felhasználás: 
ipari felhasználás. 
1.3 A biztonsági lap szállítójának adatai 

Cégnév: 
LAMBERTI S.p.A. - Via Piave 18 - 21041 Albizzate (VA)                                                    
Tel.: +39 0331 715 111 - Fax.: +39 0331 775 577 -  e-mail: hse@lamberti.com 

A biztonsági adatlapért felelõs illetékes személy: 
hse@lamberti.com 

1.4. Sürgõsségi telefonszám 
LAMBERTI S.p.A. - Tel. : +39 0331 715 111 
 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 
A 67/548/EGK és a 99/45/EK rendeletek értelmében  
Tulajdonságai / Jelzések: 

Xi Irritatív 
R. mondatok: 

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
 

Megjegyzés:  
az osztályozás kisérleti adatokon alapszik. 
Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások:  
Egyéb veszélyek nem ismertek 
 

2.2. Címkézési elemek 
 
 
 
 
 

Jelzések: 
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Xi Irritatív 
R. mondatok: 

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
S. mondatok 

S26 Ha szembe kerül, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S39 Szem-/arcvédõt kell viselni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

 
2.3 Egyéb veszélyek 
vPvB anyagok: - PBT anyagok:Nincs. 
Egyéb veszélyek: 

Egyéb veszélyek nem ismertek 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevõkre vonatkozó adatok 
3.1 Anyagok 

N.A. 
3.2 Keverékek 

A 67/548/EGK irányelv, a CLP szabályzat és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyes 
komponensek: 

30% - 40% Etoxilált zsiralkohol 
REACH No.: Nem alkalmazható. CAS:  Nem elérhetõ   EC:  Nem alkalmazható  INDEX 
N.:  Nem elérhetõ 
Xn,Xi; R22-41 

  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 
 
  3.3/1 Eye Dam. 1 H318 
 

 

4. SZAKASZ: Elsõsegélynyújtási intézkedések 
4.1. Az elsõsegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Bõrrel való érintkezés esetén: 

Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. 
Azonnal mossa le bõ folyó vízzel és szappannal azon testtájakat amelyek érintkezésbe 
kerültek vagy kerülhettek a termékkel. 
Azonnal forduljon orvoshoz. 

Szemmel való érintkezés esetén: 
Szemmel való érintkezés esetén bõ vízzel öblítsük a szemet elegendõ ideig, miközben a 
szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal forduljunk szemészhez! 
Védjük a sérült szemet. 

Lenyelés esetén: 
Nem szabad hánytatni. Azonnal forduljon orvoshoz. 
 Nem szabad hánytatni, hogy megakadályozzuk habképzõdést, amely elérheti a légutakat. 
Ha a hánytatás feltétlenül szükséges, a sérültnek adjanak habzásgátló anyagot (dimetikon) 
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Belélegzés esetén: 
A sérültet vigyük friss levegõre és tartsuk melegen, pihenõ helyzetben. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
nem ismert 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a 
biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót). 
Kezelés:  
nem ismert 
 

5. SZAKASZ: Tûzvédelmi intézkedések 
5.1 Oltóanyag 

Megfelelõ oltóeszközök: 
Víz. 
Szén-dioxid (CO2). 
Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni: 
Nem ismert. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékbõl származó különleges veszélyek 
Ne lélegezzük be a robbanás vagy égés során képzõdõ gázokat. 

5.3 Tûzoltóknak szóló javaslat 
Megfelelõ légzõkészüléket használjon. 
Külön gyûjtse össze az oltáshoz használt vizet.  Ezt a vizet nem szabad a csatornákba 
önteni! 
A nem károsodott tartályokat helyezze a közvetlen veszély zónáján kívülre, amennyiben ez a 
mûvelet biztonságosan kivitelezhetõ. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerû expozíciónál 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védõeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjon egyéni védõfelszerelést. 
A helyszínen tartózkodókat vezesse biztonságos helyre. 
Nézze át a 7. és 8. szakaszokban  található védelmi intézkedéseket. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag 
vízbe vagy csatornákba jusson. 
Gyûjtse össze a mosáshoz használt szennyezett vizet és  biztonságosan ártalmatlanítsák. 
Amennyiben az anyag mégis felszíni vizekbe, a csatornarendszerbe, a földbe, vagy a 
vegetációba jutott, értesíteni kell a megfelelõ hatóságot. 
Az anyagot abszorbens anyaggal, szerves anyaggal vagy homokkal itassák fel. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Az érintett területet bõ vízzel takarítsák fel. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. és 13. szakaszt 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülje a bõrrel és szemmel való érintkezést, a gõzök, keverékek belélegzését. 
Ne használjon olyan üres tartályt, melynek tisztítása még nem történt meg. 
Átöntés elõtt gyõzõdjön meg arról, hogy a tartályokban nincsen maradék összeférhetetlen 
anyag. 
Étkezõhelyiségekbe való belépés elõtt le kell venni a szennyezett ruházatot. 
Munka közben nem szabad enni vagy inni. 
A javasolt védõfelszereléshez nézze át a 8. szakaszt. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Azzal a céllal, hogy a termék minõségét fenntartsa, tárolja  a terméket szobahõmérsékleten 
és védje a fagytól. 
Tartsa távol ételtõl, italtól és állateledeltõl. 
Elõírások a raktárhelyiségre: 
A raktér jól szellõzõ, könnyen szellõztethetõ leggyen. 
Javasolt tárolóeszköz/edény: 
Mûanyag hordó. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Nincs különleges felhasználási mód 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenõrzése/egyéni védelem 
8.1 Ellenõrzési paraméterek 

TLV: Nincs meghatározva. 
8.2 Az expozíció ellenõrzése 
Szemvédelem: 

Használjon védõszemüveget. (Ref. EN 166, EN 140, EN175). 
Bõr védelme: 

A bõr teljes védelmét biztositó ruházatot használjon, pl. pamut, gumi, PVC vagy viton 
anyagból. (ref. EN 340). 

Kéz védelme: 
Használjon teljes védelmet biztositó, pl. PVC, neoprén vagy gumi anyagból készült kesztyût. 
(ref. EN 374). 

Légzésvédelem: 
Használjon megfelelõ légzésvédõ eszközt  (ref. EN 136, EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, 
EN 405). 

Hõ veszélyek: 
nincs 

Környezeti expozició ellenörzése: 
Nincs meghatározva. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1 Az alapvetõ fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Külsõ jellemzõk: folyadék.  (20°C.) 
Szag: gyenge 
Szagküszöbérték: N.E. 
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pH: 5 - 7  (higitás nélkül). 
Olvadási pont/fagyáspont: N.E. 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 100 °C. 
Szilárd/gáz gyulladáspont: N.E. 
Az égés vagy robbanás felsõ/alsó határértéke: N.E. 
Gõzsûrûség: N.E. 
Gyulladáspont: > 100 °C. 
Párolgási sebesség: N.E. 
Gõznyomás: N.E. 
Relatív sûrûség: N.E. 
Vízben való oldhatóság: diszpergálható. 
Zsírban való oldhatóság: N.E. 
Eloszlási koefficiens (n-oktanol/víz): N.E. 
Öngyulladási hõmérséklet: N.E. 
Bomlási hõmérséklet: N.E. 
Viszkozitás: N.E. 
Robbanó tulajdonságok: N.E. 
Égést tápláló tulajdonságok: N.E. 

9.2 Egyéb információk 
Elegyedés: N.E. 
Zsírban oldódás: N.E. 
Vezetés: N.E. 
Anyagcsoport tulajdonságok N.E. 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1 Reakciókészség 

Normál körülmények között stabil 
10.2 Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil 
10.3 A veszélyes reakciók lehetõsége 

Normál körülmények között stabil 
10.4 Kerülendõ körülmények: 

Normál körülmények között stabil. 
10.5 Nem összeférhetõ anyagok 

Erõs oxidálószerek. Kerülje az eros oxidálószerekkel való érintkezést. 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: 

ismeretlenek 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás szájon át: > 2000 mg/kg. (OECD 423). 
Akut toxicitás bõrön keresztül: N.E. 
Akut toxicitás belégzés által: nincs belégzési veszély ha normál körülmények mellett 
használjuk 
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Bõrkorrózió/bõrirritáció : ismétlõdõ, hosszan tartó expozíció esetén enyhe irritáció léphet fel 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemkárosodást okozhat. 
légzõszervi vagy bõrszenzibilizáció: N.E. 
Csírasejt-mutagenitás: N.E. 
Bõr szenzibilizáció : N.E. 
Reprodukciós toxicitás : N.E. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): N.E. 
Ismétlõdõ expozíció utáni célszervi toxicitás: N.E. 
Aspirációs veszély: N.E. 
További információk : N.E. 

 

12. SZAKASZ:  Környezetvédelmi tájékoztatás 
12.1 Toxicitás 

Vízi toxicitás: összetevõk alapján nem jellemzõ  LC50> 100 mg / l - vízi fajok 
(Dir.1999/45/CE szerinti számitási módszer). 

Vízi toxicitás -halakra : N.E. 
Vízi toxicitás - rákokra: N.E. 
Vízi toxicitás - algákra : N.E. 

12.2 Perszisztencia és lebonthatóság 
Biológiai lebonthatóság: könnyen  lebomló.* 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
N.E. 

12.4 A talajban való mobilitás 
N.E. 

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 
vPvB anyagok: - PBT anyagok:Nincs jelölési kötelezettség 

12.6 Egyéb káros hatások 
Nincs adat. 
*: a komponensek alapján. 
Használja a jó ipari gyakorlat szerint,  kerülje el, hogy a termék a környezetbe szórodjon. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1 Hulladékkezelési módszerek 

Ha lehetséges a terméket vagy maradékát újrafelhasználni, akkor tegye azt meg. Ellenkezõ 
esetben az anyag fel nem használt maradékát a helyi elõírásoknak megfelelõen hivatalos 
hulladéklerakóban kell elhelyezni, vagy a hulladékégetõben elégetni a helyi elõirások 
betartásával. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
14.1 UN szám: 

N.A. 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelõ szállítási megnevezés 

N.A. 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
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Közúti (ADR): N.A. 
(RID): N.A. 
Légi szállítás (ICAO / IATA): N.A. 
Tengeri (IMDG / IMO): N.A. 

14.4 Csomagolási csoport: 
N.A. 

14.5 Környezeti veszélyek 
N.A. 

14.6 A felhasználót érintõ különleges óvintézkedések 
N.A. 

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

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
elõírások/jogszabályok 
67/548/EGK irányelv (Veszélyes anyagok osztályozása, csomagolása és címkézése). 99/45/EGK 
irányelv (Veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése). 98/24/EK irányelv 
(Vegyi anyagokból eredõ veszélyek a munkamenet során). 2000/39/EK irányelv (Foglalkozási 
expozíciós határértékek); 2006/8/EK irányelv. 2006/1907 (CE) szabályzat (REACH), 2008/1272 
(CE) szabályzat (CLP) (VI. melléklet), 2009/790 (CE) szabályzat. 
 Veggye figyelembe a helyi  rendelkezéseket, amelyek a biztonsággal kapcsolatosak  
 (egészségügyi ellenörzések , hulladékgazdálkodási rendelkezések stb.) 

 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

Nem készült 
 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
SVHC: nincs 
N.A. = Nem alkalmazható | N.E. = Nem elérhetõ 
A 3. bekezdésben használható szöveg: 

R22 Lenyelve ártalmas. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 

 
H302 Lenyelve ártalmas 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz 

 
Jelen biztonsági lap valamennyi részének felülvizsgálata megtörtént a 2010/453/EU szabályzatnak 
megfelelõen. 
  
Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelõ képzést kapott. 
Fõ bibliográfiai források: 
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TOXNET - Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic 
releases; ||NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances (1983) - Occupational 
Health Guidelines for Chemical Hazards (1995) - Pocket Guide to ChemicalHazar 
European Chemical Bureau - ESIS: European chemical Substances Information System; 
CESIO - Classification and labelling of anionic, nonionic surfactants (January 2000). 
SAX'S Dangerous Properties of Industrial Materials. VIII (1993) 
M. Sittig - Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens - III Ed. 
E.R. Plunkett - Handbook of Industrial Toxicology - III Ed. 1991 
Samson Chem. Pub.-Chemical Safety Sheet working safely with hazardous chemical. 
ACGIH "2012 TLVs and BEIs".    
ILV "1998/24/EC Dir." 

Ezt a terméket a jó ipari gyakorlat szerint  és a hatályban levõ szabályozások  figyelembevételével  
kell tárolni, kezelni és használni . Ezen adatlapot az Ön figyelmébe  ajánljuk mint tájékoztatót. 
Ez a biztonsági adatlap kiegészíti a technikai adatlapot, de nem helyettesíti azt.  Az adatlap 
készitésekor a legjobb tudásunkat  visszatükrözõ információk kerültek leirásra. 
Tekintettel arra, hogy a terméket különbözõ módon lehet használni illetve mivel a terméket elõállitó 
szállitótól független vagy általa nem ismert  változók  miatt kölcsönhatások lehetségesek, nem 
vállalunk felelõsséget azokért a károkért vagy veszteségekért  amelyek termékünk használatából 
és kezelésébõl  adódnak. 
 
Biztonsági adatlap vége. 
 
 


