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KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT 
ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK RENDELET (REACH) 

II. MELLÉKLETÉVEL 

KLORID VEGYI- ÉS MŰANYAGIPARI ZRT. 1. oldal, összesen: 4 

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

1.1. Termékazonosító 
Terméknév: Mosódió 

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
Tisztítószer 
Felhasználási terület: Lakossági és közületi felhasználás. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása 
Gyártó cég neve: Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt. 

címe: 4150 Püspökladány, Község dűlő 1. 
telefon/fax: +36 54/451-420 
e-mail: klorid@externet.hu 

Összetétel információ: www.klorid.hu 
A biztonsági adatlapért felelős személy neve: Nagy József 

e-mail címe: klorid@externet.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel: +36 80/201-199 (éjjel-nappal díjmentesen hívható zöld szám) 

+36 1/476-6464 (éjjel-nappal díjmentesen hívható) 

2. SZAKASZ A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 
A készítmény az Európai Parlament és Tanács 1272/2008 EK rendelete, valamint a készítmény kémiai tulajdonságai alapján nem 
sorolható veszélyességi osztályba, nem jelölésköteles. 

2.2. Címkézési elemek 
Rendelet alapján nincs szükség veszélyszimbólum alkalmazására. 

2.3. Egyéb veszélyek 
Nincsenek. 

3. SZAKASZ ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

3.1. Anyagok 
igen 

Organikus anyag – mosódió 
Veszélyes összetevő: nincs 

3.2. Keverékek 
nem 

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Lenyelés: A szájüreget vízzel öblítse ki, az öblítő vizet ne nyelje le. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. 
Belélegezés: Ha tünetek jelentkeznek: menjen szabad levegőre és szellőztesse ki a feltételezhetően szennyezett területet. Légúti 
problémák esetén forduljon orvoshoz, vagy hívja az 1.4. alatt szereplő szolgálatot. 
Bőrre kerülés: Ha tünetek jelentkeznek: azonnal öblítse le a területet bő vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. 
Szembekerülés: Azonnal legalább 15 percig bő vízzel öblíteni. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Az anyag összetételét és felhasználási célját tekintve nem kell számolni akut hatással. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Nincs információ. 
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5. SZAKASZ TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag: Vízpermet, száraz oltószer, oltóhab és széndioxid. 
Alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert. 

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek 
Nem ismert. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Oltási szabály: Nincs szükség különleges oltási szabályokra. 
Védőfelszerelés: Előírásoknak megfelelő védőruházat. 

6. SZAKASZ INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Lásd a 8. pont alatt. Baleset esetén védőeszközt (gumikesztyű) ajánlott viselni. A kiömlött anyag eltávolítása után a felületet bő 
vízzel leöblíteni. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A koncentrált készítmény és a belőle származó 
hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajvízbe, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. A hígított készítmény közcsatornába 
engedhető.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
A szabadba jutott készítményt hulladékgyűjtőbe lapátolja. A szennyezett területet bő vízzel mossa fel. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Nincs információ. 

7. SZAKASZ KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülni kell a véletlen lenyelését. A termék használata közben tilos enni, inni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A készítmény csak eredeti csomagoló anyagában, gyerekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó, nedvességtől védve, hűvös 
helyen. tárolandó. 

7.3.  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Tisztítószer 

8. SZAKASZ AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Nincs adat. 

8.2. Az expozíció elleni védekezés 
Általános védelem és higiénés feltételek: rendeltetésszerű alkalmazáskor speciális követelmény nincs. 
Légzésvédelem: rendeltetésszerű alkalmazáskor speciális követelmény nincs. 
Kézvédelem: intenzív érintkezés esetén gumikesztyűt kell viselni. 

9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Halmazállapot: szilárd, természetes állapotában lévő mosódió 
Szín: barna-aranybarna-bronz 
Szag: jellegzetes, nyers, növényi, kissé ecetre emlékeztető 
Gyúlékonyság: nem gyúlékony 
Olvadáspont: nem alkalmazható 
Robbanásveszély: nem alkalmazható 
pH: 4,5-4,7 (10%-os vizes oldat) 
Saponin tartalom: 13-16% 

9.2. Egyéb információk 
Nincs információ. 
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10. SZAKASZ STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség 
Nincs információ. 

10.2. Kémiai stabilitás 
Normál hőmérsékleti és tárolási viszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil 
készítmény. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Nincs információ. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Bomlási érték 40 0C felett. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Nincs információ. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Nem ismertek. 

11. SZAKASZ TOXIKOLÓGIAI ADATOK 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás: Nem okoz akut toxicitást. 
Karcinogenitás: Nem karcinogén. 
Mutagenitás: Nem mutagén. 

12. SZAKASZ ÖKOLÓGIAI ADATOK 

12.1. Toxicitás 
A készítmények normális felhasználási feltételek mellett nem ismertek nemkívánatos hatásai a víztisztító telepekre. A termék nem 
tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
A készítménybe lévő összes anyag könnyen lebontható. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Nincs információ. 

12.4. A talajban való mobilitás 
Nincs információ. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
PBT és vPvB összetevők nincsenek jelen. 

12.6. Egyéb káros hatások 
Nincs információ. 

13. SZAKASZ ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Maradék: a 98/2001 (VI.15.) Kormány és a 16/2001. (VII.18.) KÖM rendeletben. Ill. az EU szabályozásban foglaltak az 

irányadók. 
Szennyezett csomagolóanyag: 94/2002 (V. 5.) Kormányrendelet alapján: a teljesen kiürített, maradványtól mentes, nem 

szennyezett csomagolóanyag összegyűjthető újrahasznosítás céljából. 

14. SZAKASZ SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint nem veszélyes áru, nem jelölésköteles. 

14.1. UN-szám 
Nem alkalmazható. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Nem alkalmazható. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
Nem alkalmazható. 

14.4. Csomagolási csoport 
Nem alkalmazható. 
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14.5. Környezeti veszélyek 
Nem alkalmazható. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nem alkalmazható. 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazható. 

15. SZAKASZ SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
A készítmény a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak végrehajtásáról szóló 44/2000. (XII.27.) 
EüM számú rendelet (hatályos változata), és az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete illetve a 2015/830/EU 
rendelet (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról), valamint a rendelkezésre álló adatok alapján 
veszélyességi osztályba nem sorolható és nem jelölésköteles. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Nem készült. 

16. SZAKASZ EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Veszélyesség szerinti besorolás: nem alkalmazható 
Veszélyességi szimbólum: nem alkalmazható 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló H mondatok: nem alkalmazható 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló P mondatok: nem alkalmazható 

A biztonsági adatlap a legjobb tudomásunk szerint készült. Az itt megadott tájékoztatás pontos. Bármely anyag vagy készítmény 
alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt is jelenthet, ezért 
óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem lehet garantálni, hogy csak ezek a veszélyek állnak 
fent. 

KÉSZÍTETTE: 

Klorid Vegyi- és Műanyagipari Zrt. 
4150 Püspökladány 
Község dűlő 1. 
Tel./fax: +36 54/451-420 


