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BIZTONSÁGI ADATLAP 
Készült az 1907/2006/EK, az 1272/2008/EK és a 2015/830/EU rendeleteknek megfelelően 

 
 Verziószám: 1.0-HU 
 A készítés dátuma: 2019.04.04. 
 Felülvizsgálat időpontja: -- 
   

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító  
 Termék neve: SENS ECO DUO BÚTORÁPOLÓ 
1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

 Azonosított felhasználása: Tisztító- és ápolószer bútorokhoz és 
fafelületekhez. 

 A keverék ellenjavallt felhasználása: -- 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
 Gyártó/Forgalmazó: MosóMami Kft. 

  1173 Budapest Összekötő u. 1. 
Tel.: +36-1-307-4475 

 A biztonsági lapért felelős személy elérhetősége: info@mosomami.hu 
1.4 Sürgősségi telefonszám  

 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
napközben:+36 1 476 6464 
éjjel-nappal hívható száma: +36 80 20 11 99 

  
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA  
2.1. A keverék osztályozása:  
 Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: 
 Szemirritáció, 2. kategória – H319  
 Figyelmeztető H-mondatok:  
 H319 – Súlyos szemirritációt okoz.  
2.2 Címkézési elemek  

 

Veszélyjelek, piktogramok:  
Piktogram: GHS07 
Figyelmeztetés: FIGYELEM 

GHS-07 

  
FIGYELEM 

 Figyelmeztető H mondatok: 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz.  

 EUH 208 – Limonént tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
   

 

Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: 
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 
P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

   

 Veszélyt meghatározó összetevők: Alkil-poliglukozid (C8-10), L-Glutaminsav, N-kókusz-acil-
származékok, dinátriumsók 

mailto:info@mosomami.hu
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Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 
5%-nál kevesebb: anionos és nem ionos felületaktív anyagok. Illatanyagot (illóolaj: limonene) és 
tartósítószert (Sodium benzoate és Potassium sorbate) tartalmaz. 

   
2.3. Egyéb veszélyek  

 
A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 
A termék összetevői nem felelnek meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a 
nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 

   
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
3.1. A keverék leírása, kémiai jellege: keverék, vizes elegy 
   

 

Veszélyes összetevő CAS-szám  
EK-szám 

Koncentráció Veszélyességi osztály 
kategória 
H-mondat 

Alkil-poliglukozid (C8-
10)* 

68515-73-1 
500-220-1 1 - < 3% Eye Dam. 1, H318 

L-Glutaminsav, N-kókusz-
acil-származékok, 
dinátriumsók* 

68187-32-6 
269-087-2 < 2% Eye Irrit. 2, H319 

Limonén (LIMONENE) 138-86-3 
205-341-0 <0,5% 

Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315  
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 

   

 * nem osztályozott anyag a 67/548/EGK irányelv I. számú mellékletében; illetve a 1272/2008/EK VI. 
mellékletében, besorolása gyártói  

 

A keverék egyéb összetevői nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak 
vagy koncentrációjuk a termékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétét a veszélyesség 
szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. A termék további, nem veszélyes 
összetevői: anionos felületaktív anyag, glicerin, jojobaolaj, karnauba viasz, xantán gumi, 
tartósítószer, víz 

 A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
   
4.  SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK  
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése  

 Intézkedések belégzés esetén: Nincs szükség különleges intézkedésekre. 
Biztosítsunk friss levegőt. 

 Intézkedések bőrrel érintkezés esetén Az érintett bőrfelületet bő folyóvízzel alaposan 
öblítsük le! 

 

Intézkedések szembe kerülés esetén: Azonnal, alapos, legalább 5 percig tartó 
szemöblítést kell végezni folyóvízzel a 
szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó 
mozgatása közben. Panasz, irritáció 
állandósulása esetén forduljunk szakorvoshoz! 

 
Intézkedések lenyelés esetén: A szájüreget ki kell öblíteni vízzel, majd itassunk 

a sérülttel 1 – 2 pohár vizet. Forduljunk 
orvoshoz! 

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek/hatások 
 Az arra érzékeny személyeknél allergiás bőrreakciót válthat ki. 
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Szembe kerülve: szemirritáció 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: ha mérgezési tünetek 

jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a termék 
címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 
Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. 

   
5.  SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  
 Tűzveszélyesség: nem jelölésköteles.  
5.1. Oltóanyag  

 
Megfelelő oltóanyagok: A környezeti tűznek megfelelő oltóanyag 

alkalmazandó (vízsugár, oltópor, oltóhab, szén-
dioxid). 

 Alkalmatlan oltóanyagok: Nem ismert 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
 Nincsenek különleges veszélyek.  
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  

 A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően, a környezetnek és körülményeknek megfelelő 
tűzvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni. 

   
6.  SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 A mentesítés során egyéni védőfelszerelés szükséges (védőkesztyű, védőszemüveg). Kerülni kell a 
termék szembejutását! Ügyeljünk a csúszásveszélyre is! 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  
 Ne engedjük, hogy a hígítatlan termék a csatornákba, felszíni vagy talajvizekbe jusson. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 

Nagy mennyiségű kiömlött terméket inert anyaggal (pl. vermikulit, homok, föld) kell befedni, 
felitatni, majd összegyűjteni, és megfelelő címkével ellátott zárható hulladékgyűjtő tartályban 
tárolni és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. 
Kisebb mennyiségek esetén a kiömlött terméket nedvszívó anyaggal (pl. rongy, mop) fel kell 
törölni, majd bő vizes felmosással feltakarítani. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  
 További és részletes információért lásd a 7., a 8. és 13. szakaszt. 
   
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS  
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 Kövessük a használati utasításban leírtakat. Kerüljük el a termék szembejutását! 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 

Technikai intézkedések és tárolási körülmények: 
Hűvös, helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, élelmiszerektől, élvezeti cikkektől, 
takarmánytól elkülönítve kell tárolni. 
Gyermekek kezébe ne kerüljön. 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C felett. Fagytól óvjuk. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás végfelhasználás(ok) 

 Tisztító- és ápolószer bútorokhoz és fafelületekhez. A felhasználók mindig olvassák el a használati 
útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 

   
8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Ellenőrzési paraméterek  
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 Munkahelyi expozíciós határértékek: A termék nem tartalmaz olyan összetevőt melyre 
vonatkozólag a munkahelyi levegőben határértéket állapítottak meg. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  

8.2.1. 
Megfelelő műszaki ellenőrzés:  
A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges, mellyel megelőzhetjük a termék 
kiömlését, kifröccsenését, bőrre, szembe jutását, véletlen lenyelését. 

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 

 

Általános / higiénés védelmi intézkedés:  
Tároljuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. 
Személyi védőfelszerelések előírásszerű, rendeltetésszerű használat esetén:  
Légzésvédelem: Nem szükséges. 
Kézvédelem: Nem szükséges. Érzékeny bőrű személyeknek megfelelő anyagú védőkesztyű 
használata ajánlott.  
Szemvédelem: Nem szükséges. Nagy mennyiségek kezelése, áttöltése esetén, ha a 
szembefröccsenés veszélye fennáll, mentesítéskor védőszemüveg/védőálarc használata ajánlott.  

 Környezetvédelem: Kerüljük el a termék csatornába, víztestekbe jutását. 
   
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
 1. Külső jellemzők: halványsárga folyadék 
 2. Szag: a termékre jellemző, narancsos 
 3. Szagküszöbérték: nincs adat* 
 4. pH-érték: 5,0 
 5. Olvadáspont/fagyáspont: nincs adat* 
 6. Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nincs adat* 
 7. Lobbanáspont: nem releváns, vizes oldat 
 8. Párolgási sebesség nincs adat* 
 9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot) nem releváns 

 10. Alsó / felső gyúlási határ vagy robbanási 
tartományok: nem robbanásveszélyes 

 11. Gőznyomás: nincs adat* 
 12. Gőzsűrűség: nincs adat* 
 13. Relatív sűrűség: nincs adat* 
 14. Oldékonyság (ok): vízben jól oldódik 
 15. Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): nincs adat* 
 16. Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó 
 17. Bomlási hőmérséklet: nincs adat* 
 18. Viszkozitás: nincs adat* 
 19. Robbanásveszélyesség: nem robbanásveszélyes 
 20. Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló 
9.2. Egyéb információk  

 
Nem áll rendelkezésre egyéb információ. 
*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a 
vizsgálat eredménye az adatlap kiállításának időpontjában nem áll rendelkezésre. 

   
10.  SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  
10.1. Reakciókészség: 

Normál felhasználási és tárolási körülmények között stabil. 
10.2. Kémiai stabilitás: 

Normál felhasználási és tárolási körülmények között stabil. 
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10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 
Nem jellemző. 

10.4. Kerülendő körülmények: 
Fagy, hőhatás. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: 
Nem ismertek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: 
A rendeltetésszerű használat esetén nem bomlik. 

   
11.  SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
11.1. Toxicitás: A termékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, megítélése kizárólag az 

összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, osztályozás és koncentráció alapján történt. 
 Akut toxicitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján. 

 Bőrkorrózió / bőrirritáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok 
alapján. 

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolás kritériumai 
teljesülnek. A termék irritálja a szemet: Eye Irrit. 2 

 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
 Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
 Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

 Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): A rendelkezésre álló adatok alapján nem 
teljesíti a besorolás kritériumait. 

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): A rendelkezésre álló adatok alapján nem 
teljesíti a besorolás kritériumait. 

 Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 
   
12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
12.1. Toxicitás:  

A termékkel célzott vizsgálatokat nem végeztek, megítélése az összetevőkre vonatkozó adatok 
alapján történt. A termék a rendelkezésre álló információk alapján nem osztályozandó környezetre 
akut/krónikus veszélyt jelentő keveréknek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
A termékben lévő anionos és nemionos felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebonthatók 
biztonsági adatlapjuk található információik szerint, azaz megfelelnek a 648/2004/EK rendeletben 
előírt biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a tagállamok 
illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó 
kérésére megtekinthetők. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 
Nincs adat. 

 

12.4. A talajban való mobilitás: 
Nincs adat. 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 
A termék összetevői nem tekintendők perzisztens, bioakkumulatív és toxikus (PBT) anyagnak, 
illetve nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagnak. 

12.6. Egyéb káros hatások: 
Nincsenek további adatok.  

   
13.  SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK  
13.1. Hulladékkezelési módszerek:  

 A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015, (VIII.7.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően kell kezelni. 
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A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII. 29.) 
Kormányrendelet szabályozza. 

   
14.  SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, 
IATA/ICAO) nem veszélyes áru. 

14.1. UN-szám: nincs 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nincs 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): nincs 
14.4. Csomagolási csoport: nincs 
14.5. Környezeti veszélyek: nincs 
14.6. felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs 
14.7. A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem releváns 
   
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások / jogszabályok: 

 

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) 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, és módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és 
az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
A Bizottság 453/2010/EU rendelete ( 2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM 
rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások és tevékenységek részletes szabályairól 

3. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai  
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és 
módosításai 

4. A hulladékra vonatkozó előírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól 
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

5. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosításai 
3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
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6. Munkavédelemre vonatkozó előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM 
rendeletei 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

7. Vízszennyezéssel kapcsolatos előírások: 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

8. Szállítással kapcsolatos előírások: 
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás (ADR) „A" és „B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

9. Mosó- és tisztítószerekre vonatkozó előírások 
Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és 
tisztítószerekről. 
270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai 
lebonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről; 
329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának 
feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről; 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:  
A termékre vonatkozóan nem készült.  

   
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK  
 A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege: 

 

H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H315 - Bőrirritáló hatású. 
H317 -Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH 208 - Limonént tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

   

 

A biztonsági adatlap a termék gyártója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján 
készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak. A biztonsági adatlapban foglalt 
adatok jelen tudásunkon alapulnak. A hatályos rendeletek betartása, a speciális felhasználási 
technológiának megfelelő biztonsági előírások kialakítása és betartása, a felhasználó feladata. A 
termékkel folytatott tevékenysége során a felhasználó köteles a termékre vonatkozó hatályos 
jogszabályokat betartani.- 

 


