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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
1.A készítmény neve:   Hyperdol háztartási súrolószer 
 
Gyártó cég neve:       Terranova Kft. 

Pilisvörösvár gyártelep 
                                                       Tel:06 26  367 70 
                                                       Fax: 06 26 367 708 
Importáló/Forgalmazó cég neve: Unilever Magyarország Kft. 

1138 Budapest, Váci u. 182. 
Tel: 4659427, 4659300 
Fax: 3501294 
 

2.Összetétel: 
Megnevezés :                     Cas szám        EU szám               %          Veszély jel   R-mondat 
 
Nátrium-diklórizocianurát          2893-78-9         220-767-7                max. 1.0         O, Xn , N.     2-8-26-41-60- 
                                                                                                                                                           61 
Nátrium karbonát                        497-19-8           207-838-8              4.3-4.7              Xi                 36 
Alkil-aril- szulfonát                    68953-90-2       246-680-4              1.8-2.3              Xi                 36, 37 
 
 
 
3.Veszélyesség szerinti besorolás: Xi irritatív.  Szemizgató hatású , B rizgató hatású. 
 
4. Els segélynyújtás: 
Belégzést követ en:vigyük a sérültet friss leveg re, helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Panasz esetén orvosi 
megfigyelés szükséges. Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil oldalfekv  helyzetben történjen. 
Szembe jutás esetén: öblitsük ki a szemet legalább 15 percen át b  vízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén 
forduljunk szakorvoshoz. 
B rre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a b rt b  folyó vízzel. Irritatív tünetek esetén 
szakorvosi ellátás indokolt. 
Lenyelés esetén: vigyük friss leveg re, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Itassunk vele 1-2 pohár vizet (vagy 
tejet). Azonnal hívjunk orvost, mutassuk meg a cimkét. 
 
5. T zveszélyesség: 
Nem t zveszélyes. 
 
6. Óvóintézkedés baleset esetén: 
Személyi védelem: megfelel  véd ruházat, véd szemüveg viselése. 
Kiömlés esetén: a szétszóródott anyagot össze kell seperni és erre a célra rendszeresített zárható konténerbe 
kell elhelyezni. 
 
7. Kezelés, tárolás: 
Kezelés: az általános munkahigiénés szabályokat és a Biztonsági adatlap el írásait be kell tartani. 
Ne érintkezzen szemmel és b rrel. Ne keverje savas anyaggal. 
Tárolás: eredeti zárt csomagolásban, jól szell z , száraz helyen, élelmiszerekt l elkülönítetten tárolandó. 
Gyermekekt l távol tartandó. Extrém h mérsékletek kerülend k. 
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8. Az egészséget nem veszélyeztet  munkavégzés feltételei: 
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény b rre, szembe jutását. 
Munka közben étkezni, dohányozni tilos. 
Véd szemüveg, véd keszty  viselése ajánlott. 
Munka után mossunk kezet. 
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiséget, amelyek a munkahelyekre vonatkoztatott 
ellen rizend  határértékekkel rendelkeznek. 
 
9. Fizikai-kémiai jellemz k: 
-halmazállapot:por 
-szín: halványzöld 
-illat: jellegzetes 
-fajsúly: 1.4g/cm3 
-pH: 10.5  (25C-on), 
-vízoldható rész: <10% 

 
10. Stabilitás és reakciókészség: 
Stabilitás: el írásszer  tárolás és felhasználás esetén stabil. 
Savval érintkezve klórgáz szabadul fel. 
 
11. Toxikológiai információk: 
Szemre irritáló. B rre irritáló lehet. Lenyelve irritáló hatású. Belélegezve irritáló és allergiás rohamokat 
okozhat. 
 
12.  Ökotoxicitás: 
A termék felületaktiv anyagai megfelelnek a biológiai bonthatóságot  szabályozó EU 73/404 EGK 
és módosításai, valamint a magyar 6/2001 KöM r. követelményeinek . 
 
13.Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
A termék maradékainak és csomagolóanyagainak kezelésére a 102/1996 (VII.12.) 
Korm. r.-ben foglaltak az irányadóak. 
 
14. Szállításra vonatkozó el írások: 
Nem veszélyes áru. 
 
15.Szabályozási információk: 
Cimkézésre vonatkozó el írások az EU szabályozása szerint. 
 
R 36/38 Szem és b rizgató hatású. 
R 31 Savval való érintkezéskor mérgez  hatású gázokat fejleszt. 
S 1-2 Lezárva és gyermekek  számára hozzáférhetetlen helyen  tárolandó. 
S 22 Ne lélegezzük be a port . 
S 25 Kerülni kell a szembe jutást. 
S 26 Ha szembe kerül b  vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a cimkét meg kell mutatni. 

 
16. Egyéb: 
Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció ( gyártó által készített  Biztonsági adatlap és egyéb 
dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült és meggy z désünk 
szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelel  mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai 
biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM r. el írásainak. A Biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és 
ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás id pontjában pontosnak, 
helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék 
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min ségére,valamint arra vonatkozóan, hogy a Biztonsági adatlapban foglalt minden információ a felhasználás 
id pontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, 
igy azokért a felel sség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok  betartása a 
felhasználók részére kötelez . 


