I. RÉSZ - VEGYI TERMÉK / CÉG ADATAI
MSDS #:

0026-C

MSDS név:

NUBUK TISZTÍTÓ

NUBUK TISZTÍTÓ

Termékazonosítás:

Anionos felületkezelő diszperzió.

Termék használata:

Cipő- és bőrápoló termék.

Forgalmazó cég neve:

BRISTON KFT
1063 Budapest
Kmety u. 18.

Telefonszám:

+(36) 20 218 9734

II. RÉSZ - ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓELEMEK ADATAI
CAS #

Vegyi elnevezés

% (Wt/Wt)

Veszélyjelzések

Kockázati
megjegyzések

Mix.

Disodium cocomido
MEA-sulfosuccinate
(CAS 68784-08-7)

1-5%

Xi

R36/R38

Szódium lauril szulfát
(CAS 85586-07-6)
III. RÉSZ - VESZÉLYESSÉGI JELLEMZŐK
Lehetséges egészségügyi hatások:
Szembe jutás esetén: Irritációt okozhat.
Bőrre jutáskor: Irritációt okozhat.
Lenyelés esetén: Irritációt okozhat az emésztőrendszerben.
Belégzés esetén: Nem hordoz kockázatot.
IV. RÉSZ - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Szembe jutás esetén: Ha a termék a szemmel érintkezik, sürgősen öblítse ki a szemeket bő vízzel,
és alkalmanként emelje fel a felső és az alsó szemhéjat. Rögtön forduljon orvoshoz, ha bármilyen
kényelmetlenség továbbra is fennáll.
Bőrre jutáskor: Ha a termék a bőrrel érintkezik, mossa le a bőrt szappannal és vízzel.
Lenyelés esetén: Ha a terméket lenyelték, öblítse ki a szájat bő vízzel, és rögtön forduljon orvoshoz.
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Belégzés esetén: Ha ebből a vegyszerből nagy mennyiséget belélegeznek, vigye azonnal az érintett
személyt friss levegőre. Más intézkedések rendszerint szükségetlenek.
V. RÉSZ - TŰZVESZÉLYESSÉG
Tűz: Nem hordoz kockázatot.
Tűzoltó közeg: Használjon széndioxidot, vízsprayt vagy habot.
Speciális tűzoltási eljárások: Használjon vízsprayt a tűznek kitett tartályok lehűtésére.
VI. RÉSZ - ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN
Általános információ: Használjon megfelelő személyt védő felszerelést a VIII. részben feltűntetett
szerint.
Kiömlés / Szivárgás: A termék kiömlése esetén csúszásveszély áll fenn. Előzze meg, hogy a
termék a szennyvízcsatornába jusson. Közömbös anyaggal itassa fel a kiömlést (pl. száraz homok
vagy föld) és a helyi előírásoknak megfelelően távolítsa el.
VII. RÉSZ - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS
Kezelés: Nem igényel speciális kezelési feltételeket.
Tárolás: Nem igényel speciális tárolási feltételeket. Tárolja hűvös, száraz helyen.
VIII. RÉSZ - IGÉNYBEVÉTEL FELÜGYELETE / SZEMÉLYEK VÉDELME
Személyi védelem: A személyek védelmében követendő eljárások a termékkel való esetleges
érintkezéskor.
Bőr: Viseljen megfelelő védőruhát a bőr védelme érdekében.
Szemek: Viseljen megfelelő védőszemüveget a szem védelme érdekében, ha kifröcskölés
veszélye fennáll.
Mossa meg a bőrt: Ha a termék bőrrel érintkezik, azonnal mossa meg a bőrt szappannal és
vízzel.
Távolítsa el: A nedvessé vált vagy jelentősen beszennyeződött munkaruhát azonnal el kell
távolítani vagy kicserélni.
Öltözzön át: Nincs javaslat arra vonatkozóan, hogy a dolgozónak a műszak után ruhát
kellene cserélnie.
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IX. RÉSZ - FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK
Folyadék
Enyhe
7.0-8.0
Nincs adat
kb. 100°C
<0°C
Különféle
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
Nincs adat
1 g/cm3

Külső megjelenés:
Szag:
Ph:
Gőznyomás:
Forráspont:
Fagyás / Olvadáspont:
Oldhatóság vízben:
Gőzsűrűség:
Párolgási sebesség:
Octanol / víz felosztó együttható:
Viszkozitás:
Fajsúly / Sűrűség:
X. RÉSZ - STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG
Vegyi stabilitás: Stabil.
Elkerülendő körülmények: Inkompatibilitás más anyagokkal: Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes polimerizáció: Nem léphet fel.
XI. RÉSZ - TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
LD50/LC50:
Szódium lauril szulfát

LD 50 (patkányok) > 2000 mg/kg

Bőrgyógyászati információ:
Szódium
lauril
szulfát;
nyálkahártya Irritáló
irritációja (Daize)
Disodium cocamido MEA-sulfosuccinate; Nem irritáló
nyálkahártya irritáció (Daize 20%)
Más eredmények: Nincs adat.
XII. RÉSZ - ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
Általános információ:
Nem áll rendelkezésre adat az adott anyag környezetet károsító hatásairól. Azonban a terméket
alkotó anyagokról rendelkezésre álló ökológiai információ megtalálható.
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Biológiai erózió:
Szódium lauril szulfát
(MBAS kizárás)
Disodium cocamido
MEA-sulfosuccinate
(OECD 302 B)

>90% könnyen erodálható
94% könnyen erodálható

XIII. RÉSZ - HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS
A hulladékkezelést az állami és helyi előírásoknak megfelelően végezze.
XIV. RÉSZ - SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
Ez a termék nem minősül veszélyes árunak, és így
vonatkozóan.

nincsen speciális előírás a szállítására

XV. RÉSZ - SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
Európai szabályozások:
Veszélyességi jelzés:
Kockázati megjegyzések:
Biztonsági megjegyzések:
Egyéb:

S2: "Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen
tárolandó"
Anionos felületkezelők: 5-15%

XVI. RÉSZ - EGYÉB
MSDS Létrehozatal dátuma: 2000-06-06

Átdolgozás #01 Dátuma: 2000-06-06

Az itt lévő adatok megbízhatónak tekinthetők és a jelenleg rendelkezésre álló legjobb információt
képviselik. Azonban sem az értékesíthetőségéért, sem másért (kijelentve vagy magába foglalva)
nem vállalunk garanciát, és feltételezzük, hogy használatából kötelezettség sem származik. A
felhasználóknak saját maguknak kell megvizsgálniuk, hogy az adott céljaikhoz mennyire
alkalmasak a megadott információk.
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