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1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

Polírozó (UNIX: 359706)
Terméknév :

Kiszerelés:

500 ml

W28006 – Pearl's Super Shine Polish
A termék jellege és alkalmazása:

Gyártó :

Importáló és forgalmazó :

tisztító és karbantartó termék
WYNN’S Belgium N.v.
Industriepark West 46.
B-9100 Sint-Niklaas
Belgium
Tel.: (+32)-3-766.60.20 Fax: (+32) -3-778.16.56
Emergency phone nr.: +32-14/58-45-45
UNIX Autó Kft.
H-1139 Budapest Frangepán u. 55-57.
Tel.: (+36)(1)270-87-00 Fax: (+36)(1)270-87-99
E-mail : info@unixtrade.hu
Felelős: Lázár Zsigmond termékfelelős
E-mail: zs.lazar@unixtrade.hu

Szükséghelyzet esetén :

ETTSz: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2
+36-80 / 20-11-99 (Zöld szám), +36-1 / 476-64-00

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

N – Környezeti ártalom
Veszélyek emberre és környezetre:

Gőze álmosságot és szédülést okozhat. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi
környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Egyéb veszély:

3. ÖSSZETÉTEL ÉS INFORMÁCIÓ A KOMPONENSEKRŐL
Szilikon és illatosító kőolajpárlatokban oldva.
Veszélyes összetevők
Nafta, kénmentesített, nehéz, C7-C12

CASszámok

EINECS

Tartalom
%

Szimbólum

R-mondatok

64742-82-1

265-185-4

25 - 50

Xn,N

51/53-65-66-67

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
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Általánosságban:

Ellenőrízze az életfunkciókat. Eszméletlen: a légzés feltételeinek biztosítása. Légzés leállása:
mesterséges lélegeztetés, vagy oxigén. Szívleállás: végezzen újraélesztést. Lélegző, öntudatánál
lévő áldozat: félig ülő helyzetbe. Sokkos áldozat: hátára fektetni, lábát kissé felemelni.
Hányás: akadályozza meg a tüdőbe jutást. Előzze meg az áldozat kihűlését betakarással, de ne
melegítse. Tartsa megfigyelés alatt az áldozatot. Nyugtassa meg az áldozatot. Tartsa az
áldozatot nyugalomban, kerülje a pszichikai terhelését. Az áldozat állapotától függően:
orvos/kórház.

Belégzés:

Vigye az érintettet friss levegőre. Kérje orvos segítségét.

Bőrfelületre jutás:

Távolítsa el a szennyezett ruházatot, majd bő vízzel és szappannal azonnal mossa le a felületet.
Vigye az áldozatot orvoshoz, ha az irritáció folytatódik.

Szembejutás:

Öblítse azonnal bő vízzel. Vigye az áldozatot szemészhez, ha az irritáció folytatódik.

Lenyelés:

Öblítse ki a szájüreget. Ne hánytassa. Kérjen sürgősen orvostól, vagy kórháztól speciális
kezelést.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG
Oltóanyagok:
-használható:
-nem használható:
Tűzoltási utasítások:

Szén-dioxid, száraz porok, AFFF/ATC hab, vízpermet/-köd.
NincsMinden oltóközeg alkalmazható.

Speciális védőfelszerelés az
oltásban résztvevőknek:

6. ÓVINTÉZKEDÉSEK BALEST ESETÉN
Személyes védelem:

Egyéni védőfelszerelést kell használni.

Semlegesítés:

Itassa fel a kiömlött folyadékot abszorbens anyaggal. Akadályozza meg az anyag
csatornahálózatba, felszíni vizekbe, talajvízbe jutását.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés:

Az előírásoknak megfelelően járjon el. Tartsa be az általános higiéniai szabályokat. Használaton kívül
tartsa szorosan zárva az edényzetet.

Tárolási hely:

Tárolja fagymentes helyen. Az edényzet legyen szorosan zárva.

Csomagolás:
- követelmény:

Lehetőleg az eredeti csomagolásban tároljuk, ha nem, akkor az eredeti cimkén lévő minden információt
másoljunk át az új csomagolásra.

Különleges
követelmény:

8. EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI
Személyes védelem:
- légzésvédelem:
- bőr és kéz védelme:
- szem védelme:

Használat közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon.
Nem szükséges.
Nem szükséges.
Nem szükséges.

Környezetvédelmi berendezése:
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (hajtógáz nélkül)
Megjelenés: Fizikai állapot:
Szag:

Folyékony
jellegzetes

PH:

7,5

Forráspont:

200°C

Lobbanáspont:

> 70°C

Robbanási határérték (v/v%):

Nem megállapított.

Gőznyomás:

23 hPa

Fajsúly 20°C-on:

1050 kg/m3

Oldódás vízben:

emulgálódik

Folyáspont:

0°C

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Stabilitás:

Normál használati körülmények között stabil.

Kerülendő körülmények:
anyagok:

Kerülendő a közelség vagy érintkezés forró felelülettel, lánggal, vagy szikrával.
Nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek:

Nincs.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK
Mérgezési információ nem elérhető.
Szájon át LD50 (patkány):
Bőrön át LD50 (nyúl):
Belélegezve LC50 (patkány/4 óra):

1999 mg/kg
Nincs elérhető adat.
Nincs elérhető adat.

Tünetek/ártalmak:

Belégzés: Specifikus tünetek nem ismertek.
Lenyelés: Ne hánytassuk.
Bőr érzékenységi teszt: Nincs elérhető adat.
Mutagén és kalcinogén hatás: Nincs.

12. ÖKOTOXICITÁS
Ecotoxicitás és biológiai felhalmozódás:

Nem megállapított.

WGK besorolás (német):

Nem megállapított.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS
Termék:

Meg kell akadályozni, hogy a csatornákba, vagy a közvetlen környezetbe kerüljön. Veszélyes hulladék
(44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet). Vigye az arra kijelölt ártalmatlanító helyre semlegesíteni a veszélyes
hulladékot. Használjon megfelelő szigeteléssel ellátott, ilyen célra kialakított edényzetet a szennyezés
elkerülésére

Csomagolás:

A csomagolás tartalmazhat maradékot, vagy veszélyes anyaggal szennyezett.
Veszélyes anyag csomagolásának kódja: EWC-kód (16/2001. (VII.18.) KöM rendelet): 15 01 10*

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
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Közút (ADR)

Vasút (RID)
Tengeri (IMDG)
Légi (IATA/ICAO)
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
EEC cimkézési informatió:

A 67/548/EEG & 1999/45/EG előírások szerint kell ezen terméket
címkével ellátni.

Veszélyszimbólumok:

N

R-mondatok:

R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó
károsodást okozhat.
R 67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S 29: Csatornába engedni nem szabad
S 46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell
kérni/Biztonsági adatlap.

S-mondatok:

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ
A feltüntetett adatok forrása:
Az alapanyag beszállítók biztonságtechnikai adatlapjai.
A 3. pontban felsorolt R mondatok szövege:
R 10: Kevésbé tűzveszélyes.
R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást
okozhat.
R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R 67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Gyártás idejének megállapítása:
Egy példán keresztül: W7F6F12
W
=>
Wynn’s saját terméke
7
=>
7. gyártási sorozata ennek a terméknek az adott évben
F
=>
A gyártás hónapját jelölő karakter, alfabetikus sorrendben, tehát június
6
=>
A gyártási év utolsó karaktere, tehát 2006
F12
=>
A palackozás ideje, a hónap mint fentebb és a nap, tehát június 12.
Szavatossági idő: 5 év.
Ez a biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EEG, 93/112/EEG, 2001/58/EG, 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000
(XII.27.) EüM rendelet előírásai alapján készült.
Kiegészíti a használatra vonatkozó előírásokat, de nem helyettesíti azt.
Ezen dokumentumban közölt adatok ismereteink szerint korrektek, azok a gyártó által publikált angol nyelvű
anyagon alapulnak.
Ezen biztonságtechnikai adatok nem teljes körűek, de segítik a felhasználót abban, hogy megteremthesse a
biztonságos munkavégzés/felhasználás körülményeit.
A felhasználó kötelessége a termék használata során a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a
hatályos jogszabályok és előírások figyelembevételével.
A felhasználó kötelezettsége, hogy az emberek és környezetének védelme biztosított legyen a használat, a tárolás
és a szállítás során.
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