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1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS 

AZONOSÍTÁSA 
1.1.Termék azonosítás: 
Kereskedelmi megnevezés: DER WASCHKÖNIG C.G. Black Mosó gél 

Felhasználás: Mosó gél sötét szövetekhez. Minden típusú 
mosógéphez és kézi mosáshoz. 

1.1. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és az ellenjavallat 
Mosó gél sötét szövetekhez. 

1.1. A biztonsági adatlap szállítójának adatai . 
Gyártó: CLOVIN Germany GmbH 

Bahnhofsplatz 2a 
26122 Oldenburg 
www.clovingermany.de 
info@clovingermany.de 

 
1.2. Veszélyhelyzeti telefonszám: 

 
 

2 SZAKASZ: VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA 
Termékdefiníció: Keverék 
 2.1.Osztályzás a 1272/2008 [CLP/GHS] sz, rendelet alapján 
A termék megfelel a 1272/2008 / EK rendelet [CLP / GHS] szerinti kritériumoknak.. 
Klasyfikacja:   Eye Irrit. 2 H319 
Teljes H betűs mondatok a 16. szakaszban. 

2.1. Elemek jelölése 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 Figyelmesztetés: VIGYÁZAT 
  Veszélyt jelző mondat: H319 - Szemirritáló hatású 
 
 

Megelőzésre vonatkozó mondatok: 
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.  
P280 - Szemvédő használata kötelező.  
Reakció: 
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P337+313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni 

2.1. Egyéb veszélyek: 
A keverék nem felel meg a PBT, vPvB kritériumoknak 
 
3 SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK  
3.1. Keverék  
Összetevők: -15% anionos felületaktív anyagok, <5% nemionos felületaktív anyagok, enzimek, 
benzoiziazolinon, metil-izotiazolinon, illatanyag-készítmény.

CLOVIN Germany GmbH +441 180 071 38 
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Keverék veszélyes összetevői: 
Összetétel neve Koncentrá

ció %  
CAS szám WE szám 1272/2008 rendelet 

szerinti osztályozás 
REACH 
regisztrációs 
szám Alkoholok, C12-C14, 

etoxilezett, szulfatált 
nátrium-sók 

 
<10% 

 
68891-38-3 

 
500-234-8 

Skin Irrit 2 H315 
Eye Damage 1 H318 
Aquatic Chronic 3 H412 

01-2117488639-16- 
xxxx 

 

Amin-oxid LO 

 

<5% 

 

1643-20-5 

 

216-700-6 

Skin Corr. 1B H314 
Aquatic Acute 1 H400 
Acute Tox. 4 H302 
Acute Tox. 4 H312 

 

- 

A C14-C16 szulfonált alfa-
olefinek nátrium-sója <8% 68439-57-6 931-534-0 

Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319 - 

Teljes H betüs mondatok a 16. szakaszban. 
 

4 SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1 Az elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése: 

 

Expozíció fajtája Eljárási folyamat: 

Szembekerülés esetén: Mossa ki folyóvizzel legalább 15 percen keresztűl nyitott szemmel. 
Vegye ki a kontaklencséket. Ha az irritáció továbbra is fennáll, 
forduljon orvoshoz. 

Lenyelés esetén: Öblítse ki a száját alaposan vizzel. Ne hánytasson. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a légutak szabadok. Bíztosítson 
orvosi ellátást. 

4.2. A legfontosabb akut tünetek és hatások: 
A szemmel való érintkezés esetén a keverék irritálja a szem nyálkahártyáját. 
Lenyelve ártalmas lehet. Előfordulhat késleltetett gyomor-bélrendszeri tünetek  

4.3. Szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: 
Lenyelés esetén késleltetett gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkezhetnek, ezért mindig orvoshoz kell fordulni 

 
5 SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Tűzoltó készülék: 

Megfelelő oltóanyag: Víz, hab, poroltó, CO2. 

Nem megfelelő oltóanyag: Erős vízsugárzás 

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek 
A víz elpárologtatása után a maradék szén-monoxid és dioxid, valamint kén-oxidok és nitrogén-oxidok 
kibocsátásával éghet. 

5.2. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Tűzoltáskor személyi védőfelszerelést, azaz védőruházatot, lábbelit és védőkesztyűt, arc-, szem- és légzésvédőt kell 
használni.
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6 SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN  

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni 
védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Kerülje a termék szembe jutását. 

6.2. Környezetvédelmi 
óvintézkedések  

 

Ne engedje, hogy több hígítatlan formában jusson a csatornába, 
a talajvízbe, a szennyvízbe vagy a talajba. Ha lehetséges, a 
szüntesse meg a szivárgást - zárja le a folyadék kiáramlását, 
helyezze a sérült csomagolást a védőcsomagolásba. 

6.3. A területi elhatárolás és a 
szennyezés mentesítés módszerei és 
anyagai: 

A szennyezett területet talajjal kell fedni, hogy a keverék ne 
juthasson a víz- és szennyvízrendszerekbe. Öntse a kiömlött 
terméket az erre a célra szánt tartályba. Ha a visszanyerés nem 
lehetséges, kérjük, ártalmatlanítsa.  A maradékot nem 
gyúlékony abszorbens anyagokkal (homok, szilícium-dioxid) 
tároló edényekbe kell gyűjteni. Az összegyűjtött anyagot 
hulladékként kell ártalmatlanítani. Alaposan öblítse le a 
szennyezett felületet vízzel. Kis mennyiségű kiömlött terméket 
mossa le vízzel. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 13. pont -  szeméttárolási információk 

7. szakasz: Kezelés és tárolás  
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések: 
 

Az általános vegyi anyagok kezelésekor használatos 
óvintézkedéseket kell alkalmazni. Kerülje a szembekerülést.  Ne 
egye meg. Ne hagyja, hogy a termék a környezetbe kerüljön. 
Ne egyen és igyon, ne dohányozzon a munkavégzés helyén. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az 
esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tartsa zárva a tartályokat. A keveréket egységnyi 
csomagolásba, polietilénbe vagy más mosószer-tisztítószerre 
alkalmas csomagolásba kell csomagolni. 
Ne tárolja magas vagy alacsony hőmérsékleten, védje a 
fagytól. 

7.3. Végfelhasználás: Nem fordul elő. 

 

8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

NDS és NDSCh tulajdonságokkal rendelkező keverék értéke: 
Nincs adat 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
Általános személyes védelem: 
Egyéni ellenőrzési intézkedések: 
a) a) légzésvédelem: Gőzképződés és elégtelen szellőzés esetén ajánlott a munkahelyen.
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b) kézvédelem: vegyileg ellenálló védőkesztyűt kell használni. 
c) szemvédelem: használjon szorosan illeszkedő védőszemüveget (googli) 
d) bőrvédelem: vegyileg ellenálló védőruházatot kell viselni. 
A fenti intézkedések nem szükségesek a termék háztartásokban való használatakor. Szükségesek a termék ipari 
körülmények között történő használatára vagy nagy mennyiségben történő felhasznláskor. 
Általános védelmi és higiéniai intézkedések:  
• kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést 
• Minden használat után alaposan mosson kezet 
A keverékkel való érintkezés során azonosított felhasználáshoz nincs szükség személyi védőfelszerelésre. 
 

9. szakasz Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:  

a Megjelenés: fokozott viszkozitású, lila színű folyadék 
b Szag: jellemző az alkalmazott illatanyagokra. 
c Küszöb: érzékelhető 
d A keverék pH-ja (r-r 100%): kb 
e Olvadás / fagyáspont: nincs meghatározva 
f Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: nincs meghatározva 
g Lobbanáspont: nincs meghatározva 
h Párolgási sebesség: nincs meghatározva 
i Szilárd / gáz éghetőség: nem alkalmazható 
j Felső / alsó gyúlékonysági határérték vagy felső / alsó robbanási határ: nem áll rendelkezésre 
k Gőznyomás: nincs meghatározva 
l Gőzsűrűség: nincs meghatározva 
m Relatív sűrűség: kb. 1,02 g / cm3 
n Oldhatóság 

a) vízben: - keverés utánkorlátlanul 
o Megoszlási hányados n-oktanol / víz: nincs meghatározva 
p Öngyulladási hőmérséklet: nincs 
q Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva 
r Viszkozitás: nincs meghatározva 
s Robbanási tulajdonságok: nincs 
t Oxidáló tulajdonságok - nincs 

9.1. Egyéb információ: 
Nincs adat 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  
10.1 Reakciókészség Nincs adat a keverékről.  Nincsenek ismert veszélyek tárolás és 

szállítás során. 

10.2. Kémiai stabilitás Stabil a gyártástól számított 24 hónapig normális szállítási és 
tárolási körülmények között. 

 10.3. A veszélyes reakciók 
lehetősége: 

Nincs 
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10.4. Kerülendő körülmények: Nincs 

10.5. Összeférhetetlenség Nincs 

10.6. Veszélyes bomlástermék Nem fordul elő. 
 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Toxikológiai kompetenciák: 
Összetétel neve / nr CAS Erős toxicitás 

 

Alkoholok, C12-C14, etoxilezett, 
szulfonált nátrium-sók /68891- 38-3 

Az emésztőrendszer expozíciója: LD50 (orális, patkány) -> 2500 mg / 
kg; 4100 mg / kg 

Belégzési expozíció: nincs adat 

Bőr expozíció: LD50 (bőr, nyúl, 72 óra) - 3,2-4,0 mg / kg  
Bőrrel való érintkezés: irritáló és zsírtalanító hatás a bőrön.  
Szembe kerülés: Súlyos szemirritációt okoz, szemkárosodás veszélye. 

Lenyelés után: irritálhatja a száj, a torok, a nyelőcső és az 
emésztőrendszer nyálkahártyáit. 

Szenzibilizáló hatások: nem szenzibilizáló  
Mutagén hatások: nem mutagén  
Rákkeltő: nincs adat 

Reprodukciós toxicitás: nincs reprodukciós toxicitás 
Egyéb információ: nincs adat 

LO amin-oxid / 1643-20-5 

A C14-C16 szulfonált alfa-olefinek 
nátrium-sója /  68439-57-6 

Az emésztőrendszer expozíciója: LD50 (orális, patkány) - 1064 mg / kg 

Az emésztőrendszer expozíciója: LD50 (patkány):> 2 000 mg / kg  
Belélegzés: LC50 (patkány):> 52 mg / l (4 óra)  
Bőr expozíció: LD50 (nyúl):> 2000 mg / kg 

Nincs adat a termékre vonatkozóan. 

Emberi expozíciós útvonalak: Emésztőrendszer, szem. 

Szemmel való érintkezés: A termék irritálja a szem nyálkahártyáit. 

Lenyelés: Lenyelve ártalmas lehet. 

 

12. szakasz: Ökológiai információk  
12.1. Toxicitás 

Összetétel neve /Nr CAS Ökotoxicitás 
Alkoholok, C12-C14, etoxilezett, szulfonált 
nátrium-sók /68891-38-3 

LC50  (hal, Brachydanio rerio,96 h) = 7,1 mg/l EC50  

(Daphnia, Daphnia magna, 48h) = 7,2 mg/l 
EC50 (alga, Desmodesmus subspicatus, 72h) = 27 mg/l 
EC50  (alga, Desmodesmus subspicatus, 72h) = 2,6 mg/l 

LO amin-oxid / 1643-20-5 EC50 (24h) = 80 mg/l (Bacteria) 
EC50 (72h) = 0,19 mg/l (Alga) 

LC50 (48 h) = 3,1mg/l (Daphnia magna) 
LC50 (96h) = 2,67 mg/l (Hal) 
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A C14-C16 szulfonált alfa-olefinek nátrium-sója 
/ 68439-57-6 EC50 (hal, Daphnia magna, 48h) : 1 - 10 mg/l 

 EC50 : (alga, Skeletonema costatum, 72 h): 1 - 10mg/l 

Nincs adat a termékre vonatkozóan. 

 
12.1. Lebonthatóság : 

Alkoholok, C12-C14, etoxilezett, szulfonált, nátrium-sók - biológiailag könnyen lebonthatók: 82,2% (28 
nap), EU EEC C.4-D módszer. 

A nátrium-szulfonált C14-C16 szulfonált alfa-80,6% biológiailag lebontható 
Amin-oxid LO / 1643-20-5 - A biológiailag lebontható termék min. 80% 
12.1. Bioakumuláció 

Alkoholok, C12-C14, etoxilezett, szulfatált, nátrium-sók - alacsony bioakkumulációs potenciállal rendelkeznek 
-1,38. 

Amin-oxid LO / 1643-20-5 - Ne táplálja közvetlenül a szennyvízcsatornába, a talajvízbe és a talajba. 
S14-C16 szulfonált alfa-olefin-só - Nincs adat.  
Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 
12.1. Talajban való mobilitás 

Alkoholok, C12-C14, etoxilezett, szulfatált, nátrium-sók - nincs adat  
Amin-oxid LO / 1643-20-5 - Biológiailag lebontható anyag 

S14-C16 szulfonált C14-C16 nátrium-só - A fizikai-kémiai tulajdonságok alapján várható, hogy a termék 
vízben és talajban mobilitást mutat. 
Nincs adat a keverékre vonatkozóan. 
12.2. A PBT- és a vPvB-értékelés 
Nincs adat a termékre és a termék összetevőire vonatkozóan. 

12.5. Egyéb káros hatások 
Nincs megállapítva. 

 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A fel nem törölt keverék csúszóssá teszi a felületet.  
 
Keverék 
A terméket a helyi előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 
A terméket nem szabad hígítatlan formában a szennyvíz- és szennyvíztisztító telepre engedni. 
Hulladék kód: 07 06 99 - egyéb hulladékok, amelyek nem szerepelnek a zsírok, kenőanyagok, szappanok, 
mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok előállításában, előkészítésében, forgalmazásában és 
felhasználásában. 
Csomagolás 

Az 1l csomagolás öblítés után újrahasznosítható.  
Csomagkód: 15 01 02 - műanyag csomagolás. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98 / EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről. 
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
14.1. UN szám (ONZ szám) – Nem érinti 
14.2. UN szállítás eredeti megnevezése - Nem érinti 
14.3. Szállítás veszélyességi színtja - Nem érinti 
14.4. Csomagolási csoport - Nem érinti 
14.5. Természeti veszélyek  - Nem érinti 
14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználók számára – Kiömlött termék csúszossá teszi a felületet. 
14.7. A MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerinti szállítás- Nem alkalmazandó 
A termék nem minősül veszélyesnek a veszélyes áruk szállítási előírások értelmében 
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15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk  
15.1.  Az anyaggal és keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások  
• Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006 / EK rendelete a vegyi anyagok 
nyilvántartásba vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai 
Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45 / EK irányelv módosításáról \ t valamint a 793/93 / EGK 
tanácsi rendelet és az 1488/94 / EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769 / EGK tanácsi irányelv és a 91/155 / 
EGK bizottsági irányelv, 93/67 / EGK irányelv, 93/105 / És a 2000/21 / EK (módosított). 
• Az Európai Parlament és 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 a módosító rendeletről ( 1907/2006. Sz. (A továbbiakban: GHS-
rendelet) módosított változatában. 
• A mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. 
• A 82/243 / EGK irányelvvel módosított, az anionos felületaktív anyagok biológiai lebonthatóságának vizsgálati 
módszereiről szóló 73/405 / EGK tanácsi irányelv. 
• A Bizottság 830/2015 / EU rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról. 
15.1. Kémiai biztonsági értékelés 

A keverék biztonságosságát nem értékelték. 
 
16. szakasz: Egyéb információk 

A 3. szakaszban található H-
mondatok listája: 

H302 - Lenyelve ártalmas. 
H314 - Súlyos égési sérüléseket és szemkárosodást okoz 
H315 - Bőrizgató hatású. 
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. 
H400 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H319 - Szemizgató hatású. 
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó változásokat okozva. 

Képzés Nincs előírva 

Használati korlátozások Nem fordul elő. 

További információ áll rendelkezésre CLOVIN Germany GmbH 
Bahnhofsplatz 2a 
26122 Oldenburg 
www.clovingermany.de 

Adatforrások A gyártó saját kutatásai, az összetevőkre vonatkozó információk és az 
alkalmazandó szabályok és előírások. 

A keverék osztályozására használt 
módszer 

Osztályzás hasonló termékek és összetevők alapján áthidaló módszerrel 
készült. 

Változások a kártyán Ez az adatlap helyettesíti a korábban kiadottakat. 
Megjegyzés: A felhasználó felelős a nemzeti jogszabályok követelményeinek való megfelelésért. A fenti kártyán szereplő információk a vegyes 
felhasználású biztonsági követelmények leírását jelentik. A felhasználó teljes felelősséget vállal a termék adott célra való alkalmasságának 
meghatározásáért. A biztonsági adatlap nem tekinthető a keverék minőségének garanciájának. 
 


