Biztonsági adatlap
BURHANOGULLARI KIMYA A.S. Biztonsági Adatlap (EC) rendelete No.1907/2006
Dátum: 15.12.2009 Felülvizsgálat dátuma: 10.01.2019
Termék: Cipőápoló krém szivaccsal
(F3024/MSDS_EU/EN) Verzió: 2.8

1. Az anyag / készítmény és a társaság azonosítása
Cipőápoló krém szivaccsal
Használata: Frissíti a bőr cipőket és csizmákat, és újjáéleszti a színeket.
Vállalat:
BURHANOĞULLARI KİMYA A.Ş.
Cím: Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi
Dereboyu Cad. No: 9 Beylikdüzü 34524 Istanbul
TÖRÖKORSZÁG
Telefon: +90 212 568 8302
Fax: +90 212 611 6356
E-mail cím: info@showshoecare.com
Sürgősségi információ:
Nemzetközi segélyhívó szám:
Telefon: +90 212 568 8302

2. A veszély azonosítása
Az anyag vagy keverék osztályozása:

Nincs besorolva

Címkeelemek:
Címkézés a (EC) rendelet szerint No 1272/2008: NO
Jelzés:
Veszélyt jelző piktogramok:
Összetevő(k):

-

H - kifejezések:

-

P - kifejezések:
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P301+ P312: LENYELÉS ESETÉN:
Ha rosszul érzi magát, forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Különleges jelölések:
Bár ez a termék nem tartozik a címkézési követelmények hatálya alá, javasoljuk, hogy kövesse a biztonsági
ajánlásokat.
Egyéb veszélyek:
Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-nek minősített anyagokat
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3. Összetétel / az összetevőkre vonatkozó adatok
Kémiai jellemzés:
Viaszok, adalékanyagok és pigmentek krém formájában történő keverése.
Anyagok:
INCI vagy
kereskedelmi név

CAS szám

EC
szám

Természetes viaszok

8002-53-7

232313-5

Oxidált viaszok

68441-17-8

Emulgeáló viaszok

Származási
ország

Tömegszázalék

CLP
Osztályozás

Németország

˂20

-

-

Németország

˂20

-

68439-49-6

-

Németország

˂1

Eye Irr. 2;
H319

Festékanyag

1333-86-4

215609-9

Németország

˂1

-

Illatanyag

8000-41-7

232268-1

Törökország

˂1

-

Ionmentes víz

7732-18-5

231791-2

Törökország

˃60

-

*Magyarázat a H – kifejezésekről a 16. részben.

4. Elsősegély intézkedések
Belélegezve:
Az érintett személyt azonal vigye friss levegőre. Ha a légzés nehézkes, megfelelően képzett
személyzet segítséget nyújthat az érintett személynek való oxigén adásban.Az érintett személyt tartsa
melegen és nyugalomban. Azonnal forduljon orvoshoz.
Bőrrel való érintkezés:
Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Ne távolítsa el a ruhát, amely a fagyás miatt a bőrhöz tapadt.
Forduljon orvoshoz, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztalna.
Szemmel való érintkezés:
Ha a termék szembe kerülne, azonal mossa ki a szemet bő vízze, megemelve a szemhéjakat. Távolítsa
el a kontaktlencsét és nyissa tágra a szemeit. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. Azonnal fordujon
orvoshoz. Folytassa az öblítést.
Lenyelés esetén:
Azonna öblítse ki a száját és gondoskodjon friss levegőről.Nem szabad hánytatni.Forduljon azonnal
orvoshoz.
Ruhával való érintkezés:
Mossa ki a ruhát meleg vízzel és kézi szapannal.
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5. Tűzvédelmi intézkedések
A megfelelő oltóanyag:
Oltsa habbal, széndioxiddal vagy száraz porral. Víz spray.
Speciális tűzoltási eljárások:
Nem gyúlékony. Víz alapú emulzió.
Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:
A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és teljes arcot lefedő zárt rendszerű legzőkészüléket (SCBA)
kell viselniük túlnyomásos üzemmódban.
További innformációk:
A szennyezett oltóanyagot ártalmatlanítani kell a hatósági előíásoknak megfelelően.

6. Baleseti intézkedések
Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedje, hogy a szennyezett víz közcsatornába és/vagy vízfolyásokba kerüljön. Ha a
szennyezett víz csatornába vagy folyóvízbe kerülne, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.
Szennyezésmentesítési módszerek:
Mechanikusan távolítsa el a szennyeződött anyagot az aktuális helyi/állami/önkormányzati
szabályozásoknak megfelelően. Kösse meg egy folyékony kötőanyaggal, például diatómafölddel, és
dobja ki az állami / szövetségi előírásoknak megfelelően.

7. Kezelés és tárolás
Kezelési eljárások:
Nincsenek különleges felhasználási óvintézkedések.
Tárolás:
Óvja a közvetlen napfénytől.
Hűvös, száraz, jól szellőző helyen
tárolandó.
Gyermekek elől elzárva tartandó.

8. Az expozíció ellenőrzés és egyéni védelem
Belélegzés:
Légzésvédelem nem szükséges
Kezek és bőr:
Kéz és bőr védelem nem szükséges.
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Szemek:
Nem releváns.
Higiéniai intézkedések:
Használat után mosson kezet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenés:
Szín:
Illat:
Sűrűség:
Olvadáspont
Gyulladás pont:
Gyulladási hőmérséklet:
Vízben oldhatóság:
pH-ÉRTÉK:

Krém
Minden szín
Karakterikus és szép
~0,97 g/ml (20 °C)
N/A
Elegyedik
8,5-9,5 (5% -os oldat vízben 20°C)

TS EN ISO 2811-1

ASTM D 1613

10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás:
Normál hőmérsékleti körülmények között és ajánlott használat esetén stabil.

11. Toxikológiai információk
A jelenlegi tapasztalat szerint az anyag fiziológiailag kompatibilis.
A jelenlegi tapasztalat szerint az anyag nem mutagén, rákkeltő és nem teratogén.
Ez a termék nem tartalmaz nehézfémeket és rákkeltő festékanyagokat.

12. Környezetvédelmi információk
Nem tekinthető a környezetre veszélyesnek.

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz
Vegye figyelembe a hely/állami/önkormányzati szabályozásokat.
A gyöngyölegek újrahasznosíthatóak vagy újra felhasználhatóak. Semmisítse meg a helyi előrírásoknak
megfelelően.
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14. Szállítási információk
Nem minősül szállítási szempontból veszélyesnek
Szárazföldi szállítás - ADR / RID
A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás hatálya alá.
Tengeri szállítás - IMDG
A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás hatálya alá.
Légi szállítás - IATA/ICAO
A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályozás hatálya alá..

15. Szabályozási információk
Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások /
jogszabályok:
Rendelet (EC) No. 1907/2006, (REACH),
Bizottsági rendelet (EU) No. 453/2010 módosító rendelet (EC) No 1907/2006,
Tanácsi irányelv 67/548/EEC, (DSD),
Rendelet (EC) No 1272/2008 (CLP),

16. Egyéb információk
H - kifejezések:
H319: Súlyos szemirritációt okoz
P - kifejezések:
P102: Gyermekektől elzárva tartandó.
P301+P312: LENYELÉS ESETÉN:
Ha rosszul érzi magát, forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN
Óvatosan öblítse vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, és könnyen
elvégezhető - folytassa az öblítést.
P337+313: Ha a szemirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.
A fenti információk kizárólag a termék (ek) biztonsági követelményeit írják le, és a a jelenlegi
ismereteinken alapulnak. Nem jelent garanciát a termék (ek) tulajdonságaira, amelyeket a jogi jótállási
előírások alapján írtak le. A termék tulajdonságai megtalálhatók a megfelelő termékismertetőben.
Felülvizsgálati információk: Nem releváns.
A legfontosabb irodalmi hivatkozások és adatforrások: N/A
Képzési információk: N/A
Kelte: 10/01/2019
Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul, nem értelmezhető a termék tulajdonságaira, és nem hoz
létre szerződéses jogokat.
Az adatlapot kiállító szerv: Department QC / termékbiztonság·
* Az adatok megegyeznek az előző változattal.
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