lotus® PRO & iClean mini
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően
Kibocsátási dátum: 2019. 06. 06. Felülvizsgálat dátuma: 2019. 06. 06. Felváltja ezt: 2018. 07. 26. Verzió: 3.00

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi megnevezés

: lotus® PRO & iClean mini
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Az anyag/készítmény felhasználása

: Tisztítószer
fertőtlenítőszerek

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Beszállító

A szakavatott személy e-mail címe

Tersano Inc.

sds@kft.de

5000 Regal Drive
ON N0R 1A0 Oldcastle - Canada
Forgalmazó
Tersano Inc.
C/O Midl Logistics BV
Bijsterhuizen 1156
6546 AS Nijmegen - Netherlands
T +31 24 750 3214

1.4. Sürgősségi telefonszám
Ország

Szervezet/Társaság

Cím

Sürgősségi telefonszám

Magyarország

Országos Kémiai Biztonsági
Intézet
Egészségügyi Toxikológiai
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
1097 Budapest

+36 80 20 11 99

Megjegyzés

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Nincs osztályozva
Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

2.2. Címkézési elemek
Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás
További mondatok
: Ezen túlmenően figyelembe kell venni a biocid termékek forgalmazásáról és
felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet 69. cikkelyének jelölési előírásait.

2.3. Egyéb veszélyek
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1. Anyagok
Nem alkalmazható

3.2. Keverékek
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Ez a keverék nem tartalmaz a REACH II. melléklet 3.2 szakaszában meghatározott szempontok szerint említendő anyagokat

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Elsősegélynyújtás általános

: Nem igényel különleges intézkedést.

Elsősegélynyújtás belégzést követően

: Nem igényel különleges intézkedést.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően

: Nem igényel különleges intézkedést.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést
követően

: Nem igényel különleges intézkedést.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően

: Nem igényel különleges intézkedést.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások

: Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag

: Nem alkalmazható. A termék nem tűzveszélyes. Használja a megfelelő eszközöket a
szomszédos tűz oltásához.

Nem megfelelő oltóanyag

: Nincs.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély

: Nem tűzveszélyes.

Reakciókészség tűz esetén

: A termék nem tűzveszélyes.

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek

: A termék nem tűzveszélyes.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések

: Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés
: Nem igényel különleges intézkedést.
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés

: Nem igényel különleges intézkedést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nem igényel különleges intézkedést.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Visszatartásra

: Jelentős mértékű kiömlés esetén zárja körbe az elfolyás megakadályozására. Határolja el
a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy megakadályozza a
továbbterjedését a csatornába vagy a vízfolyásokba.

Tisztítási eljárás

: A kiömlött folyadékot itassa fel, például: homokkal, földdel, vermikulittal. Gyűjtse össze
mechanikus úton (söpréssel vagy lapátolással) és tegye megfelelő edényzetbe
ártalmatlanítás céljából.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Óvintézkedések a kezelés során. Lásd a 7. szakaszt. Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. További
információk a 13. szakaszban.
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Higiénés intézkedések

: Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek. Evés, ivás,
dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét
és minden egyéb kitett területet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

: Csak az eredeti csomagolásban tárolja a terméket. Az edény szorosan lezárva tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
A használati utasítást figyelembe kell venni!.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.
Kézvédelem:
Nem igényel speciális vagy különleges intézkedéseket. Az általános ipari higiénés követelményeket be kell tartani
Szemvédelem:
Nem igényel speciális vagy különleges intézkedéseket. Az általános ipari higiénés követelményeket be kell tartani
Bőr- és testvédelem:
Nem igényel speciális vagy különleges intézkedéseket. Az általános ipari higiénés követelményeket be kell tartani
Légutak védelme:
Nem szükséges, ha a szellőzés elegendő. Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. EN 143. Légzőkészülék szűrővel.
NO P3 típus (kék). A légzésvédelem csak a fennmaradó kockázat uralását hivatott szolgálni rövid tevékenységek során, ha a veszélyforrás mellett
a gyakorlatilag elvégezhető, a veszélyeztetés csökkentését célzó lépések betartásra kerülnek, pl. visszatartással és/vagy helyi elszívással

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot

: Folyékony

Külső jellemzők

: tiszta.

Szín

: színtelen.

Szag

: szagtalan.

Szagküszöbérték

: Adatok nem állnak rendelkezésre

pH-érték

: SAO-24 & iClean mini: 3.0 – 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; No cartridge 7* (lifetime average) (1%
Solution)

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)

: Nem alkalmazható (Víz)

Olvadáspont

: Nem alkalmazható

Fagyáspont

: 0 °C

Forrásponttartomány

: 100 °C

Lobbanáspont

: Nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet

: Nem öngyulladó

Bomlási hőmérséklet

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)

: Nem alkalmazható

Gőznyomás

: 2,3 kPa (20 °C)

Relatív gőznyomás 20 °C-on

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Relatív sűrűség

: Adatok nem állnak rendelkezésre

Sűrűség

: 1 g/cm³
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Oldékonyság

: Víz: Oldható/Elegyedik

Log Pow

: Nem alkalmazható

Viszkozitás, kinematikus

: Nem alkalmazható (Víz)

Viszkozitás, dinamikus

: Nem alkalmazható (Víz)

Robbanásveszélyes tulajdonságok

: A termék nem robbanásveszélyes.

Oxidáló tulajdonságok

: Az égést nem táplálja.

Robbanási határértékek

: Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás
A termék rendes kezelési és tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Nincs ismert veszélyes reakció.

10.4. Kerülendő körülmények
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át)

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Akut toxiciás (bőrön át)

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Akut toxicitás (belégzés)

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)
pH-érték: SAO-24 & iClean mini: 3.0 – 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; No cartridge 7* (lifetime
average) (1% Solution)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)
pH-érték: SAO-24 & iClean mini: 3.0 – 6.0; SAO-4: 5.0 – 6.0; No cartridge 7* (lifetime
average) (1% Solution)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás
(STOT)

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)
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Aspirációs veszély

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
Ökológia - általános

: A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú
nemkívánatos hatása a környezetre.

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

Krónikus akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem
teljesülnek)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
lotus® PRO & iClean mini
Perzisztencia és lebonthatóság

Nem alkalmazható.

12.3. Bioakkumulációs képesség
lotus® PRO & iClean mini
Log Pow

Nem alkalmazható

Bioakkumulációs képesség

Nem alkalmazható.

12.4. A talajban való mobilitás
lotus® PRO & iClean mini
A talajban való mobilitás

Nem alkalmazható

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
lotus® PRO & iClean mini
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

12.6. Egyéb káros hatások
: Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

Egyéb káros hatások

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Hulladékkezelési módszerek

: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Európai Hulladék
Katalógus. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Ne engedje a csatornába vagy a
környezetbe.

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások

: Ne öntse csatornába vagy vízfolyásokba.

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok

: A hatályos előírások szerint kell újrahasznosítani vagy megsemmisíteni.

Európai hulladék katalógus kód (EWC)

: 06 13 99 - közelebbről meg nem határozott hulladék

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

14.1. UN-szám
Nincs szabályozva

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
Nincs szabályozva
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

Nincs szabályozva

14.4. Csomagolási csoport
Nincs szabályozva

14.5. Környezeti veszélyek
Nincs szabályozva

További információk nem állnak rendelkezésre

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Nincs szabályozva
Tengeri úton történő szállítás
Nincs szabályozva
Légi úton történő szállítás
Nincs szabályozva
Belföldi folyami szállítás
Nincs szabályozva
Vasúti szállítás
Nincs szabályozva

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.)
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Az anyag/anyagok nem esik/nem esnek az Európai Parlament és a Tanács a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat
tartalmazó hulladék kezeléséről szóló 850/2004 (EK) (2004. április 29.) rendeletének és a 79/117/EEK módosított irányelv hatálya alá.

További előírások, korlátozó és tiltó rendeletek

2019. 06. 06. (Verzió: 3.00)

: A REACH 31. cikkével összhangban ehhez a termékhez nem szükséges biztonsági
adatlap. Ez a biztonsági adatlap önkéntes alapon készült. A mosószerekre vonatkozó
2004. március 31-i 648/2004/EK rendelet: A tartalomra vonatkozó címkézés
(648/2004/EC). Nem alkalmazható. Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU
Rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról. Ezen
túlmenően figyelembe kell venni a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
szóló 528/2012/EU rendelet 69. cikkelyének jelölési előírásait. Biocid-termékek
reklámozása esetén az alábbi tájékoztatót kell hozzáfűzni: Biocidok alkalmazásakor
ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati
útmutatót!.
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15.1.2. Nemzeti előírások
Magyarország
Nemzeti előírások

: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a
veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól .
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről
és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
2012 CLXXXV törvény a hulladékról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:
Szakasz

Változott tétel

Módosítás

Megjegyzések

Általános átdolgozás

Módosítva

Fizikai és kémiai tulajdonságok
Biztonsági adatlap

1.3

Forgalmazó

Módosítva

EU

2.2

További mondatok

Hozzáadva

9.1

pH-érték

Módosítva

13.1

Európai hulladék katalógus kód
(EWC)

Hozzáadva

15.1

További előírások, korlátozó és
tiltó rendeletek

Hozzáadva

Rövidítések és betűszavak:
IATA

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IARC

International Agency for Research on Cancer

EC50

Közepesen hatásos koncentráció

DNEL

Származtatott hatásmentes szint

DMEL

Származtatott minimális hatást okozó szint

CLP

Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet

BCF

Biokoncentáricós tényező

ATE

Akut toxicitási érték

ADR

Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

ADN

Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

IMDG

Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50

Közepesen letális koncentráció

LD50

Közepesen letális dózis

LOAEL

Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOAEC

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja

NOAEL

Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje

NOEC

Nem észlelhető hatás koncentrációja

OECD

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet

PBT

Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

PNEC

Becsült hatásmentes koncentráció(k)
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lotus® PRO & iClean mini
Model # LQFC225K, LQFC275, LQFC200
Biztonsági adatlap
A 1907/2006/EK (REACH) rendeletnek megfelelően

REACH

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK
rendelet

RID

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

SDS

Biztonsági adatlap

STP

Szennyvíztisztító telep

TLM

Medián tűréshatár

vPvB

Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Adatforrások

: A gyártó adatai.

Az adatlapot kiállító szerv :

: KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim
Germany
Tel.: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500

Felelős személy

: Dr. Johann Klassen

KFT SDS EU 00
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus
tulajdonságára vonatkozó garanciaként.
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