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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
 
 
A biztonsági adatlap kiadásának dátuma:   2007. október 18. 
Felülvizsgálva:  -- 
 
 
 
1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 

 
A készítmény neve:  Dix Súrolókrém 

 
A készítmény felhasználása:  zománc, fajansz, csempe, krómozott és nemesacél 

felületek tisztítására alkalmas. 
 

A gyártó cég neve: GOLD DROP Sp. z o. o. 
Cím: 34-600 Limanowa, Ul. Rzeczna 11 d Poland 
Telefon: +48-18-33-76-137 
Telefax: +48-18-33-76-117 
E-mail: biuro@golddrop.com.pl 
web-oldal: www.golddrop.com.pl 
Vészhelyzeti telefon: +-48-22-619-66-54, +48-22-619-08-97 

 
A forgalmazó cég neve: EVM Zrt. 

Cím: H-1172 Budapest, XVII. Cinkotai út 26. 
Telefon: +36-1-253-15-90 
Telefax: +36-1-257-33-14 
Biztonsági adatlapért felelős:  reach@evmzrt.hu 
web-oldal: www.evmzrt.hu 
 

Sürgősségi telefon:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ET TSz) 
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 
Telefon: +36-80-201-199 (éjjel-nappal) 

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal) 
 

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 
A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében nem veszélyes 
készítmény. Zsíroldó hatása miatt a bőrt kiszáríthatja. 
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A készítmény veszélyjele: -- 
 

A készítményre vonatkozó R mondat: -- 
 
Címkézés: lásd 15. pont. 
 

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCI Ó 
A készítmény anionos és nemionos felületaktív anyagot, súrolóanyagot, szervetlen sókat, 
konzerválószert és illatot tartalmaz. 
 
Veszélyes összetev ők: 
 

megnevezés  koncent - 
ráció 

CAS 
szám 

EINECS 
szám 

Veszély - 
jel 

R 
mondatok  

Dodecilbenzol-szulfonsav 
nátrium só 

 
≤ 5 % 

 
25155-30-02 

 
246-680-4 

 
Xi 

 
R 36/38 

 
Kókuszzsírsav dietanolamid  

 
≤ 5 % 

 
61791-31-9 

 
263-163-9 

 
Xi 

 
R 36/38 

 
A táblázatban megadott veszélyes összetevők expozíciós határértékkel nem rendelkeznek. 
A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők R mondatai: lásd 16. pont. 
 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK  
Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruhadarabjait 

(nyakkendő, öv) lazítsuk meg. Elsősegély: friss levegő, 
nyugalom. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani, az 
érintett testrészeket bő vízzel vagy zuhannyal le kell 
mosni.  

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. 
A szemet 10-15 percig bő vízzel kell öblíteni a 
szemhéjszélek széthúzása közben. Szemsérülés 
esetén orvosi ellátás szükséges.  

Lenyelés: A sérült szájüregét bő vízzel mossuk ki, ne itassuk. 
Tilos hánytatni. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén 
forduljunk orvoshoz. 

 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Tűz esetén felszabaduló anyagok: a készítmény nem éghető. 
Különleges veszélyek: nem ismertek. 
Speciális védőeszköz tűzoltóknak: nem szükséges. 
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6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 
Kiömlés, szétáradás: az érintett területet védőgáttal (föld, homok) körül kell zárni. Megfelelő 
szellőztetésről gondoskodni kell, gyújtóforrásokat szüntessük meg.  
A kiömlött készítmény a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát. 
Csatornába élő-, felszíni és talajvízbe jutást meg kell akadályozni. A kifolyt készítményt 
folyadékfelszívó anyaggal (homokkal, kovafölddel, univerzális folyadékmegkötő anyaggal) kell 
felitatni, össze kell gyűjteni jelölt tárolótartályba- megfelelő védőkesztyűt kell használni-, és 
veszélyes hulladékként kell kezelni. A szennyezett területet vízzel kell mosni. 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
Fagymentes, száraz, hűvös, helyen, eredeti csomagolásban zárva tárolandó. Elzárva és 
gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Sérült vagy érzékeny bőrűeknek 
védőkesztyű használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és 
orvoshoz kell fordulni. 
 

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
A készítmény szembe, szervezetbe jutását el kell kerülni. 
Védőfelszerelés: napi többszöri rendszeres felhasználás esetén és érzékeny bőrűeknek 
védőkesztyű használata ajánlott. 
Az alapanyagok AK és CK értékei a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint 
nem szabályozott. 
 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
Külső: homogén, tejszerű, mechanikai szennyeződésektől mentes 

viszkózus folyadék 
Szín: fehér vagy halványszürke 
pH: 7,5 – 10,5 
Szag: illatanyagra jellemző-citromos 
Oldódás vízben: jó 
Szárazanyag tartalom, %: min. 50 

 
10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

Stabilitás: az előírt tárolási körülmények között stabil. 
Kerülendő anyagok: nem ismertek. 
 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
A készítményre vonatkozó toxikológiai információk: 
Belélegezve: a nyálkahártyát izgathatja. 
Bőrre jutva: hosszú időn keresztül tartó bőrkontaktus esetén a bőrt 

kiszáríthatja. 
Szembe jutva: irritáció lehetséges. 
Szájon keresztül: irritáció lehetséges. 
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A felsoroltakon kívül egyéb toxikus hatás nem ismert. 
Toxikológiai adatok az alapanyagokra vonatkozóan: 
Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só : akut toxicitás: LD50 (patkány orális): 438 mg/kg, 
LD50 (egér orális): 1330 mg/kg, LD50 (egér, intravénás): 105 mg/kg. Bőr: közepes irritáló 
hatás 20 mg/24 óra (nyúl). Szem: súlyos irritáló hatás 0,25 mg/24 óra (nyúl). Belégzés: 
irritálja a nyálkahártyát és a felső légúti traktust. Lenyelve: ártalmas. 
Kókuszzsírsav dietanolamid: LD50 (patkány, szájon át) > 2000 mg/kg. Bőr: hosszantartó 
kontaktus esetén jelentős irritációt okozhat. Szem: irritációt okozhat. Lenyelés: száj és 
nyelőcső irritációt okozhat. 
 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
A készítmény felületaktív anyagot tartalmaz. Kerüljük el nagy mennyiségben a felszíni- és 
talajvizekbe, csatornába jutást. Kritikus veszélyek nem ismertek. 
Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan: 
Dodecilbenzol-szulfonsav nátrium só : LC50 (hal): 1-5 mg/l/96 óra, EC50 (Daphnia): 15 
mg/l/48 óra, EC50 (alga): 10-300 mg/l/72 óra. 
Kókuszzsírsav dietanolamid:  nem szabad élővízbe bocsátani. 
A felületaktív anyagok biológiai bonthatósága megfelel a 648/2004 EK rendeletnek. 
 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élő vízbe, 
közcsatornába és talajba juttatni. A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének 
élővízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 
220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. 
Ártalmatlanítás : a készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésére a 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet előírásai az 
irányadók. 
A készítményre vonatkozó EWC kód megnevezés: 16 03 05* veszélyes anyagokat 
tartalmazó szerves hulladékok. 
 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
Nem ADR jelölésköteles. 
 

15.  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK  
A készítmény veszélyjele: a készítmény nem veszélyes, veszélyjel feltüntetése nem 
szükséges. 
 
A készítményre vonatkozó R mondatok: -- 
 
A készítményre vonatkozó S mondatok: -- 
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Érvényes jogszabályok: 
1992. évi XXII. törvény 
1993. évi XCIII. törvény 
1995. évi LIII. törvény 
2000. évi XXV. törvény 
2000. évi XLIII. törvény 
220/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 
98/2001. (VI. 15.) Kormány rendelet 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 
25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM 
együttes rendelet 
2/2002 (II. 7.) SzCsM rendelet 
648/2004 EK rendelet 

 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A megadott veszélyjelek és R mondatok jelen biztonsági adatlap 3. pontjában felsorolt 
komponensekre vonatkozik. 
 
Veszélyjelek az alapanyagokra: 
Xi Irritatív 
 
R mondatok az alapanyagokra: 
R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású 
 
 
A termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja a gyártó cég, a GOLD DROP Sp. z o. o. 
lengyel nyelvű biztonsági adatlapja (kiállítás dátuma: 2003. 09. 18.; frissítve: 2006. 11. 28.; 
verzió: 6) alapján készült. 
 
 
A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági 
adatlapjai és irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. 


