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Biztonsági adatlap
1907/2006/EC 31. cikkelye szerint

Octenisept
Nyomtatás dátuma:
Módosítás/revízió:

2009. 06. 15.
2009. 11. 10.

1. Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása:
1.1 Kereskedelmi név: Octenisept
1.2 Az anyag/készítmény használata: Fertőtlenítőszer, biocid
1.3 Gyártó cég neve:

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon: +4940521000
Telefax: +494052100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com
Importáló/forgalmazó cég neve:

Allegro Kft.
Személy neve: Tóthné Kovács Éva
Címe: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Telefon: +36/1/350-2107
Fax: +36/1/329-1854
Sürgősségi telefon: Tel: +36-80-20-11-99
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. Veszélyek azonosítása
A készítmény nem veszélyes.

3. Összetétel
Kémiai jellemzők:

a következőkben felsorolt anyagokból álló keverék, ártalmatlan
adalékokkal elegyítve
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Összetevők
2-fenoxietanol

CASszám

EINECSszám

Tömeg
%

122-99-6

204-589-7

2%

Veszélyjelek

Rmondatok

Smondatok

R 22; 36

S 2; 6

Xn
Az R- és S-mondatok a 16. pontban olvashatók.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések:
Szembejutás esetén: Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni, és
orvoshoz kell fordulni.
Lenyelés esetén: Orvosi felügyelet szükséges.

5. Tűzvédelmi intézkedések:
Megfelelő oltóanyagok: Víz, száraz por, hab, CO2.
Nem megfelelő oltóanyag: Különleges védőfelszerelés: -

6. Intézkedések véletlen környezetbe engedés esetén:
A környezet védelmére vonatkozó előírások: Nincs szükség környezeti óvintézkedésre.
Tisztítás/összegyűjtés: Nedvszívó anyaggal (pl. ruha, gyapjú) fel kell törölni.

7. Kezelés és tárolás
7.1 Kezelés:
Biztonságos kezelési útmutatás: Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.
Tűz- és robbanásvédelmi szabályok: Nincs szükség tűz elleni óvintézkedésekre.
7.2 Raktározás:
Raktárakra és tartályokra vonatkozó kitételek: Az eredeti tartályban,
szobahőmérsékleten tárolandó.
Együttes tárolásra vonatkozó kitételek: Ételtől és italtól távol kell tartani.
Tárolásra vonatkozó további kitételek: Közvetlen napfénytől védeni kell, 30 oC
feletti hőmérsékleten tárolni tilos. Ételtől és italtó távol kell tartani.
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8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése
Személyi védőfelszerelés és higiénia:
Ételtől és italtól távol kell tartani.
Összetevők
2-fenoxietanol

CAS-szám
122-99-6

25/2000.(IX.30.)
EüM rendelet
ÁK: 500 mg/m3
CK: 2000 mg/m3

Bázis
TRGS 900

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot:
folyadék
Szín:
színtelen
Szag:
szagtalan
Megszilárdulási tartomány: kb. 0 °C
Kezdeti forráspont: kb. 100 °C
Gyulladáspont:
Gőznyomás:
kb. 25 hPa 20 oC-on

Sűrűség: kb.1,005 g/cm3 20 °C-on
Vízben való oldhatóság: 20 °C-ig
minden arányban
pH-érték: kb.6 a 1.000 g/l ( 20
°C-on)
Folyási idő: <15s, 20 oC-on
Módszer: DIN 53211

10.Stabilitás és reakcióképesség
Veszélyes reakciók: Nem ismertek.
Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek.

11.Toxikológiai információk
Akut orális toxicitás: LD50 patkány > 45000 mg/kg
Bőrirritáció: -

12.Ökológiai információk
Toxicitás baktériumokra: EC50 > 3200 mg/l
Módszer: OECD 209
Kémiai oxigénigény (KOI): 594 mg/l
Vizsgálati anyag: 1 %-os oldat
További információ: A talajba való beszivárgást el kell kerülni.
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13.Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
Javaslat: A terméket a megadott EWC-kód alapján kell kezelni.
Szennyezett csomagolás: a 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet., a veszélyes hulladékok
nyilvántartására és kezelésére vonatkozó jogszabály, valamint a 16/2001 (VII.18.) KöM
rendelet, a hulladékok jelölése és nyilvántartására vonatkozó jogszabály előírásai
szerint.
Egyebekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján.
A fel nem használt termék hulladék kódja: EWC 070601*

14.Szállításra vonatkozó információk
Szállítási szempontból a termék nem minősül veszélyesnek.

15.Szabályozási információk
Előírás szerinti megjelölés
A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeinek kialakításánál az Európai
Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről. előírásait vettük figyelembe.
Az 67/548/EK és a 1999/45/EK címkézési direktívák szerint.

16.Egyéb
R-mondatok:
R 22 Lenyelve ártalmas.
R 36 Szemizgató hatású.
S-mondatok:
S2
S 26

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz fordulni.

A használati utasítás a készítményről / termékről egy különálló füzetben található.
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Ezen termékismertetőnket a legjobb műszaki ismereteink, tapasztalataink, vizsgálataink
szerint állítottuk össze. Általános útmutatást nyújt, és nem vonatkozik konkrét alkalmazási
esetekre. A termékismertető tartalma azonban nem képezi jogi kötelezettség tárgyát, a benne
foglalt adatokra hivatkozva kárigény nem érvényesíthető.
A felhasználás során a 38/2003. (07.07.) ESzCsM rendelet a biocid termékek
előállításának és forgalombahozatalának feltételeiről szóló rendelet betartása kötelező.
Figyelembe veendő még az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról,
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK
tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági
irányelv hatályon kívül helyezéséről.

