
BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Kiadás időpontja: 2007. Felülvizsgálat dátuma: 2007.06.10. Változat: 2.

1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. A készítmény azonosítása: CHRISAL All Des

1.2. A készítmény felhasználása: baktericid-fungicid 
hatásspektrumú fertőtlenítőszer

1.3. A vállalkozás azonosítása:

Gyártó: CHRISAL NV
 Priester Daennstraat 9, 3920 

Lommel, BELGIUM
Tel.:  +32 11 54-80-00  Fax: +32 11 54-80-02
jo@chrisal.be

Forgalmazó: EGYM Vital Center Kft.
8360 Keszthely, Lippay Gáspár u. 3.
Tel: +36 83 51-51-51 Fax: +36 83 51-51-53
chrisal@chrisal.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám:  06-80-201-199 (Egészségügyi 
Tájékoztató Toxikológiai Szolgálat)

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

A koncentrált készítmény környezetre és az emberre gyakorolt káros 
hatásai:

 Az ember egészségére:
Veszélyes készítmény. Bőrirritációt okozhat. A 
szembe kerülve komoly károsodást okozhat!

 A környezetre:
Lásd a 12. pontban!

 Fizikai-kémiai veszélyek:
Nem ismertek.

 Különös veszélyek:
Nem ismertek.

3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ 
INFORMÁCIÓ

A 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai alapján 
veszélyesnek minősülő  anyagok:

Veszélyes 
összetevő(k):

%
CAS-

szám:
EINECS-

szám:
EU-
jel:

R-mondatok:

Alkyl-benzyl-dimethyl-
ammonium-chloride

2,5-9 8001-54-5 204-479-9 C 21/22-34

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Súlyos vagy tartós rosszullét esetén minden esetben forduljon 
orvoshoz, amilyen gyorsan csak lehet!

Bőrrel érintkezve: Vegyék le a szennyezett ruházatot, mossák le a 
bőrt vízzel és szappannal!

Szembe kerülve: Öblítsék ki a szemet bő vízzel és forduljanak 
orvoshoz!

Szájba kerülve: Itassanak vizet a sérülttel, de ne hánytassák!

Lenyelés esetén: Súlyos vagy tartós rosszullét esetén vigyék friss 
levegőre a sérültet, és hívjanak orvost! 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Oltóanyag: CO2, oltópor, víz permet, oltó hab.
Kerülendő oltóanyag: Nincs.
Különleges veszélyek: Nem ismertek.
A tűzoltók személyes, külön biztonsági felszerelése: 
Szokásos tűzvédelmi felszerelés.
Egyéb információ: Nem gyúlékony. A szennyezett oltóvizet a 
helyi előírások szerint kell kezelni és elhelyezni.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Megelőző óvintézkedés: Jól  záró  edényben tartani,  gyermekek 
elől elzárni.
Személyi biztonsági óvintézkedés: Munkavégzés közben enni, 
inni és dohányozni tilos.
Környezetvédelmi óvintézkedés: Nem szabad megengedni, 
hogy tömény állapotban a lefolyóba vagy élővízbe jusson.
Óvintézkedés kifolyás esetére: Kerüljük az adszorbeáló anyagok 
használatát.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Különleges kezelési és tárolási óvintézkedés: Jól záró 
tárolóedényben zárt, fagyhatásnak nem kitett helyiségben tárolni.
Mellőzendő csomagolóanyag: Fémek.
Megelőző óvintézkedés: Óvatosan kell kezelni a kifolyás 
megakadályozása végett.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Expozíciós határértékek: nem ismertek.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése:

Belélegzés elleni védelem: maszk
Bőrre jutás elleni védelem: nem szükséges
Szembe jutás elleni védelem: védőszemüveg
Egyéb védelem: nem szükséges

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése:
Nem állnak rendelkezésre adatok.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Általános információk:

Megjelenés: áttetsző, színtelen folyadék
Szag: jellegzetes

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó 
lényeges információk:

Olvadási pont/olvadási tartomány, ºC : 0
Forráspont/forrási tartomány, ºC : 100
pH : 12,1
pH 1%-os töménységű vizes oldatban : /
Páranyomás 20 ºC-on, Pa : 2332
Fajsúly 20 º-on : 1,002
Halmazállapot 20 º-on : folyékony
Lobbanáspont, ºC : /
Gyulladáspont, ºC : /
Oldhatóság vízben : teljes mértékben oldható
Dinamikus viszkozitás 20º-on, mPa.s : 18
Kinematikus viszkozitás 20º-on, mPa.s : 18
Illékony szerves összetevő (VOC), % : /

9.3. Egyéb információk: /
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10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Kerülendő körülmények: Nem ismertek.

10.2. Kerülendő anyagok: Nem ismertek.

10.3. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános tudnivalók: lásd az összetevőket a 3. pontban!
Becsült akut toxicitás, LD 50 Oral Rat: 2000 mg/kg

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. Ökotoxicitás:
Az összetevőket lásd a 3. pontban!
Water hazard class, WGK: 2

12.2. Mobilitás: /

12.3. Perzisztencia és lebonthatóság: az alkalmazott 
felületaktív anyagok az OECD-szabvánnyal összhangban 90%-nál 
nagyobb arányban lebomlanak.

12.4. Bioakkumulációs képesség: /

12.5. A PBT-értékelés eredményei: /

12.6. Egyéb káros hatások: Nem ismertek.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A készítmény a megadott végleges felhasználásra alkalmas 
hígításban önthető ki, feltéve, ha semlegesítése 7 pH-ra megtörtént. 
A helyi hatóság esetleges korlátozó intézkedése figyelembe veendő.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

UN szám: /
ADR: Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Azonosítási szám: 303 B

A címkézésre vonatkozó előírások:

Veszélyjel és szimbólum: Xi

R-mondat(ok): R38: Bőrizgató hatású. R41: Súlyos 
szemkárosodást okozhat.

S-mondat(ok): S2: Gyermekek kezébe nem  kerülhet. 
S26: Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és 
orvoshoz kell fordulni. Szem-/arcvédőt kell viselni. S46: 
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg 
kell mutatni.

Összetevők a címkézéshez: Kvaterner 
ammóniumvegyület, víz.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. 
december 18.) és annak módosítása, valamint a további vonatkozó 
EK rendeletek
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai a veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások 

illetve tevékenységek részletes szabályairól (33/2004.(IV.26.) 
EszCsM és a 73/2004.(VII.11.) EszCsM rendeletek 
25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek 
kémiai biztonságáról 
204/2001. (X.26.) Korm. rendelet a csatornabírságról 
6/2001.(II.28.) KöM rendelet és módosításai a mosó- és 
tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai 
lebonthatóságának egyes szabályairól. 5/2004.(IV.23.) KvVM 
94/2002. (V.5.) Korm. rendelet a csomagolási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és kapcsolódó 
rendeletek 
35/1996. (XII.29.) BM rendelet és módosításai az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 
A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 
megállapodás (ADR) I. és II. kötet 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A készítménnyel történő szakszerű munkavégzés érdekében kérjük 
olvassa el a részletes termékismertetőt!

A biztonsági adatlap 3. pontjában alkalmazott R mondatok, 
amelyek nem szerepelnek a 15. pontban:
R21-22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. R34 Égési sérülést 
okoz.

Az adatlap felülvizsgálatának oka: a 2., 9. és 16 pontokban 
eszközölt változtatások.

Összetétel a mosó- és tisztítószerekre vonatkozó 648/2004 
sz. EK szabályozás alapján: Nemionos felületaktív anyagok < 5 
%, kationos felületaktív anyagok < 5 %

A biztonsági adatlap a gyártó eredeti angol nyelvű adatlapja 
(referenciaszám: EC-101293-E) alapján készült, az 1907/2006/
EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint. Az osztályba 
sorolás a 67/548/EWG és az 1999/45/EC rendeletek és vonatkozó 
mellékleteik alapján került kiszámításra.  Az adatlapban leírtak a 
készítmény kiszállítási állapotára vonatkoznak. Az összeállítás 
tartalma a legjobb tudomásunk szerint a kiadás időpontjában 
helyes és pontos, de javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát 
vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei 
hatáskörünkön kívül esnek és nem biztos, hogy az ismertetett 
adatok a felhasználás időpontjában is maradéktalanul pontosak és 
helytállóak, ezért semmilyen jogviszony alapjául nem szolgálnak. 
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére valamely 
információ pontosításra szorul, szíveskedjenek minket azonnal 
értesíteni. 

A készítmény a származási országban CHRISAL ALL DES néven 
kerül forgalomba.

Készült veszélyes készítményhez, a vonatkozó EK rendeletek, a 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai, valamint más 
kapcsolódó rendeletek és jogszabályok figyelembevételével.

Kelt: Keszthely, 2009. március 16.

P.H.

Molnár Tibor
CHRISAL ágazatvezető
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