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MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
Prepared pursuant to regulations 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP) and 

830/2015/EU 

1. SECTION: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND THE 

COMPANY/ENTERPRISE 

1.1. Product identifier: Immunetec antimicrobial impregnating spray for 

clothes and textiles 
against unpleasant odours 

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against: 

Antimicrobial impregnating spray for clothes and textiles against unpleasant odours – for residential and professional 

use 

Uses advised against: no. 

1.3. Data of the supplier of the safety data sheet: 

Data of the manufacturer: 

Kedo Eurocosmetics Kft  

H-2209 Péteri, Hrsz.082/9. 
Phone/fax: +36 (30) 4220430  

Website: www.kedo.hu 

Data of the distributor: 
Immunetec Proof Kft. 
H-5008 Szolnok, Krúdy Gyula u. 112 

Phone: +36 30 462 0045 

Website: www.immunetec.eu 

 

Person responsible for the safety data sheet: gabor@immunetec.eu 

1.4. Emergency telephone number: Health Toxicology Information Service (HTIS) 

During the day from 8 am to 4 pm: +36-1-476-6464 

Can be called 24 hours a day: +36-80-20-11-99 
 

2. SECTION: HAZARDS IDENTIFICATION 

2.1. Classification of the substance or mixture: 

Classification pursuant to Regulation 1272/2008/EC: not hazardous 

Hazard class and category: not hazardous 

Hazard statement: not hazardous 

The most important adverse effects: 
Physical-chemical hazard: No risk of physical-chemical hazard must be taken into 

consideration. 

Health hazard: In the case of eye contact it may temporarily irritate the eye. 

Environmental hazard: No environmental hazard must be taken into consideration. 

2.2. Label elements: 

Labelling pursuant to regulation 1272/2008/EC: 
Hazard pictogram: not hazardous 

Pictogram: not hazardous 

Signal not hazardous 

Hazard statements: not hazardous 
Precautionary statements: 

P102: Keep out of the reach of children. 

P261: Avoid breathing spray. 

P262: Do not get in eyes. 

2.3. Other hazards: 
The mixture does not contain any other hazards, see Section 12. 

http://www.kedo.hu/
http://www.immunetec.eu/
mailto:gabor@immunetec.eu
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3. SECTION: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 

3.2.  Mixtures: 

 

Pursuant to the effective legislation the other components of the product are not considered to be hazardous substances, 

or their concentration does not reach the limit above which their presence must be indicated at the hazards classification 

or has to be taken into consideration. 

Other components: vehicle: water. The product does not contain any fragrances or colourings. 

The aforementioned hazard categories and H-statements pertain to the pure components, and the hazard classification of 

the product is specified in Section 2. 

Chemical characteristics: the product is a mixture, an aqueous solution. 

4. SECTION: FIRST AID MEASURES 

4.1. Description of first aid measures: professional and fast first aid measures can significantly reduce the 

development and severity of symptoms. 

General information: in the case of symptoms of poisoning or the suspicion of poisoning, work must be interrupted 

immediately, the injured individual must be removed from the hazard source and moved to fresh air or to a room with 

good ventilation and after the first aid measures administered on site seek medical attention. Show the label and the safety 

data sheet of the product. 

If inhaled: exposition is not relevant. 

If in eyes: rinse the eye with plenty of water for at least 15 minutes while holding the eyelids apart and moving the 

eyeballs. If the symptoms do not go away, seek medical attention. 

If on skin: wash thoroughly with running water. 

If swallowed: rinse mouth with water. Do not induce vomiting due to the risk of foam aspiration! 

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed: not known. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed: not known. 

Note for the doctor: give treatment in accordance with the symptoms. 

5. SECTION: FIREFIGHTING MEASURES 

5.1. Extinguishing media: suitable extinguishing media: usual extinguishing media (e.g.: water spray, powder, foam, 

carbon-dioxide). Must be specified based on the materials burning in the surroundings. 

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture: not known. 

5.3. Advice for firefighters: the product itself and its aqueous solution is not flammable. 

Recommended protective equipment in the case of fire: personal protective equipment, self-contained breathing apparatus. 

6. SECTION: ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures: be aware of the risk of slipping! 

In the case of the decontamination of bigger amounts it is recommended to use protective equipment (safety glasses, safety 
gloves). 

6.2. Environmental precautions: it is prohibited to let bigger amounts of the released product into drains, the 

environment or living aquatic environments! Waste treatment and waste disposal must take place in accordance with the 

rules on hazardous waste. It can be released to the sewage system when diluted with water. 

6.3. Methods and material for containment and cleaning up: a smaller amount can get into the sewer when diluted 

with plenty of water. Bigger amounts of the released product must be covered and absorbed into an inert absorbent material 

(e.g. sand), and then it must be stored with the appropriate labelling and be disposed in accordance with the regulations on 

hazardous waste. 

6.4. Reference to other sections: see also Sections 8 and 13. 

Hazardous components Identifiers Concentration Classification 

Reaction mass of titanium 

dioxide and silver chloride 

CAS-number: 

not specified 

EC-number: 

not specified 

<0.05% 
Aquatic Acute 1 (M=10), H 400 

Aquatic Chronic 1 (M=1), H 410 

Docusate sodium* 
CAS-number: 577-11-7 

EC-number: 209-406-4 
<1% 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 
*data of the manufacturer 
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7. SECTION: HANDLING AND STORAGE 

7.1. Precautions on safe handling: follow the instructions on the label. There are no instructions. When working with 

the product be cautious and avoid eye contact, direct contact, vapour formation and the spread of the product in air. 

Hygiene measures: do not eat, drink or smoke while using the product! Take off working clothes contaminated or soaked 
with the product. 

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities: 
In the original, unopened package it must be stored in a dry, frost-free room that can be ventilated well, protected from 

sunlight, tightly closed. Keep separated from food, drinks, excise goods and feed. The optimal storage temperature is 5 - 
30°C, also during transportation. The mixture must be kept out of the reach of children! If stored properly the shelf life of 

the product is 1 year. 

7.3. Specific end use(s): no data available. 

8. SECTION: EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION: 

8.1. Control parameters: 

Occupational exposure limit: not specified. 

8.2. Exposure controls: When working with the product be cautious and prevent exposition to the product, and keep the 

general work safety and hygiene rules of tasks performed with chemicals. Avoid eye contact and inhalation of the product. 

Appropriate engineering controls: 
• Observe the usual precautions of working with chemicals. 

• Use and store in a room with sufficient ventilation. 

Individual protection measures, personal protective equipment: 
• Respiratory protection: in the case of sufficient ventilation it is not necessary. 

• Eye/face protection: avoid eye contact. 

• Hand/skin protection: not necessary. 

Environmental exposure controls: observe the rules of goods handling and storage. Bigger amounts of the mixture must 

be stored in rooms where the product is prevented from getting into water streams, the soil or the drain system. 

9. SECTION: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

9.1. Information on basic physical and chemical properties: 
State: liquid 

Odour: typical of the product 

Colour: broken white 

Odour limit value: not applicable 

pH-value: 6.0 - 6.5 (cc., at 20°C) 

Melting point/freezing point: not specified 
Initial boiling point and boiling range: not specified 

Flash point: not specified 

Evaporation rate: not specified 

Flammability (solid, gas): not specified 

Upper/lower flammability or explosive limits: not specified 

Vapour pressure: not specified 

Vapour density: not specified 

Relative density: 0.99 - 1.00 g/cm3 (cc., at 20°C) 

Solubility (solubilities): not specified 

Partition coefficient: n-octanol/water: not specified 

Auto-ignition temperature: not specified 

Decomposition temperature: not applicable 

Viscosity: not specified 

Explosive properties: not explosive 

Oxidising properties: not oxidising 

9.2. Other information: no data. 

10. SECTION: STABILITY AND REACTIVITY 

10.1. Reactivity: not typical. 

10.2. Chemical stability: stable if handled and stored in accordance with the instructions. 
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10.3. Possibility of hazardous reactions: no hazardous polymerisation takes place. 

10.4. Conditions to avoid: high temperatures, ignition sources, frost. 

10.5. Incompatible materials: do not mix with other products. 

10.6. Hazardous decomposition products: no hazardous decomposition products if used as intended. 

11. SECTION: TOXICOLOGICAL INFORMATION 

11.1. Information on toxicological effects: no toxicological studies have been conducted with the product, its 

toxicological classification shall exclusively refer to the individual components. Based on the data available the criteria of 

classification are not fulfilled. 

Acute toxicity: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled.  

Skin corrosion/irritation: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Serious eye damage/irritation: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Respiratory or skin sensitisation:  based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Germ cell mutagenicity: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Carcinogenicity: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Reproductive toxicity: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

STOT-single exposure: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

STOT-repeated exposure: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Aspiration hazard: based on the data available the criteria of classification are not fulfilled. 

Information on likely routes of exposure: 
In the case of normal usage no adverse health effect is known or expected. 

Ingestion: if swallowed in bigger amounts it can cause damage to the mucous membranes and the gastrointestinal system. 

Skin: no adverse health effect. 

Eye: in bigger amounts it can cause eye irritation. 

Inhalation: no adverse health effect. 

12. SECTION: ECOLOGICAL INFORMATION 

12.1. Toxicity: based on its composition the product cannot be classified as hazardous to the aquatic environment. The 

following data pertain to the individual ingredients: 

REACTION MASS OF SILVER CHLORIDE AND TITANIUM DIOXIDE : 

Algae, 72 hours, ErC50: 0.3 mg/l 

Daphnia magna, 48 hours, EC50: 0.074 mg/l 

Fish, 96 hours, LC50: 0.5 mg/l 

DOCUSATE SODIUM: 

Algae, 72 hours, ErC50: 82.5 mg/l 

Daphnia magna, 48 hours, EC50: 6.6 mg/l 

Fish (Brachydanio rerio), 96 hours, LC50: 49 mg/l 

12.2. Persistence and degradability: the ingredients of the product fulfil the biodegradability criteria of detergents 

specified in regulation 648/2004/EC. 

12.3. Bioaccumulative potential: not bioaccumulative. 

12.4. Mobility in soil: no data, no study has been conducted. 

12.5. Results of PBT and vPvB assessment: the mixture does not contain any PBT and vPvB substances. 

12.6. Other adverse effects: no other adverse effects are known. 

13. SECTION: DISPOSAL CONSIDERATIONS 
The residues and waste from the mixture shall be handled in accordance with the proposals of European and Hungarian 

directives. 

13.1. Waste treatment methods: 

The mixture: must be disposed pursuant to local, national regulations (Act CLXXXV of 2012 and its amendment, Act 

LXVI of 2017, Gvt. regulation 225/2015 (7 August), Gvt. regulation 343/2011 (29 December).) It cannot be released to the 

sewer system, to water streams or the soil. 

The contaminated packaging: can be recycled after it is emptied completely and cleaned with water sufficiently. The 

contaminated packaging must be treated as the mixture itself. 

European Waste Catalogue: 
07 06 Wastes from the manufacture, formulation, supply and use (MFSU) of fats, grease, soaps, detergents, disinfectants 

and cosmetics 
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14. SECTION: TRANSPORT INFORMATION 

Based on the treaties on the international carriage of dangerous goods the product is (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) not 

dangerous goods. 

14.1. UN-number: not dangerous goods. 

14.2. UN proper shipping name: not dangerous goods. 

14.3. Transport hazard classes: not dangerous goods. 

14.4. Packing group: not dangerous goods. 

14.5. Environmental hazards: not dangerous goods. 

14.6. Special precautions for user: not dangerous goods. 

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code: not 
dangerous goods. 

15. SECTION: REGULATORY INFORMATION 

15.1. Safety, health and environmental 

regulations/legislation specific for the substance or mixture 

Relevant national legislation: 
Biocide decree: Joint Decree 38/2003. (7 July) ESZCSM-FVM-KvVM and its amendments. 
Occupational safety: Act XCIII/1993 on Occupational Safety and Health amended by Act LXXXII of 2007, 

Act XI of 2004 and Act CII of 1997. 

Chemical safety: Act XXV of 2000 on Chemical Safety amended by Act CXXVII of 2005 and Act XXVI of 2004; EüM 

Decree 44/2000 (27 December) and its amendments; EüM-SzCsM Joint Decree 25/2000 (30 September) 

and its amendments. 

Waste: Act CLXXXV of 2012 on Waste and Act CCXXI of 2015 amending it; Government Decree 225/2015 (7 

August) laying down detailed rules of certain activities related to hazardous waste; Decree 72/2013 (27 

July) VM of the Ministry of Rural Development concerning the list of wastes; Government Decree 

442/2012 (29 December) on packaging and on waste management activities related to packaging waste.    

Fire protection: Act XXXI of 1996 on Fire Safety and its amendment published in issue no. 182 of 2015 of the Hungarian 

Legal Gazette on protection against fire, technical rescuing and the firefighters; Decree 28/2011 (9 
September) and 54/2014 (5 December) of the Minister of Internal Affairs on the National Fire Protection 

Regulations. 

Relevant community legislation: 
REACH regulation: 1907/2006/EC and its amendments (987/2008, 134/2009/EC, 552/2009/EC, 453/2010/EC, 

830/2015/EU); 
CLP regulation: 1272/2008/EC and its amendments. 

Biocide legislation: 98/8/EC directive and its amendments; 528/2012/EU regulation and 1062/2014/EU regulation and its 

amendments. 

15.2. Chemical safety assessment: not conducted. 

16. SECTION: OTHER INFORMATION 
The above information is based on our knowledge and refers to the product as supplied. It describes the product only from 

the point of view of safety requirements and it does not guarantee certain characteristics of the product, and it does not 

substitute product specification. 

This data sheet shall not guarantee any responsibility for consequences of usage under any kind of circumstances or improper 

usage. 

Advice for training: workers must be regularly trained about the safe handling of the product based on information in the 

safety data sheet and the workplace conditions. 

Classification process: 
Out of the information evaluation methods listed in Article 9 of 1272/2008/EC, the classification of the product has been 

performed based on (1), in accordance with the criteria for classification listed in Parts 2 to 5 of Annex I, using the data of 

the ingredients, with a general calculation method, and based on the existing physical and chemical characteristics of the 

product. 

H statements in Section 3 of the safety data sheet: 
H315 Causes skin irritation. 

H318 Causes serious eye damage. 

H400 Very toxic to aquatic life. 

H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects. 

Abbreviations of hazard classes: (Number/letter after abbreviations indicate the category within the class, bigger 
numbers indicate a lower level of hazard) Skin Irrit. 2: skin irritation, Eye Dam.1: serious eye damage Aquatic Acute 1: a 
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hazardous to the aquatic environment (acute), Aquatic Chronic 2: hazardous to the aquatic environment (long term) 

History of the data sheet: version number: 1.0 - prepared on 14 January 2020, based on 830/2015/EU, Annex II and the 

data of the manufacturer  

Occupational safety consulting on the safe application of the product: 

On work days from 9 am to 2 pm +36 26 335 091 
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BIZTONSÁGI ADATLAP 
készült az 1907/2006/EK (REACH), az 1272/2008/EK (CLP) és a  

830/2015/EU rendeleteknek megfelelően 
1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító: Immunetec antimikrobiális ruha és textil impregnáló 

spray a kellemetlen szagok ellen 
1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai:  
 Antimikrobiális ruha és textilimpregnáló spray a kellemetlen szagok ellen – lakossági és 

professzionális felhasználásra 
Ellenjavallt felhasználás: nincs. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Gyártó adatai: 
Kedo Eurocosmetics Kft  
H-2209 Péteri,Hrsz.082/9. 
Telefon/fax: +36 (30) 4220430 
Honlap: www.kedo.hu  
Forgalmazó adatai: 
Immunetec Proof Kft.  
H-5008 Szolnok, Krúdy Gyula u . 112  
Telefon: +36 30 462 0045  
Honlap: www.immunetec.eu  

A biztonsági adatlapért felelős személy: gabor@immunetec.eu 
1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 napközben, 8-16 óra között: +36-1-476-6464 
  éjjel-nappal hívható száma: +36-80-20-11-99 
 
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
2.1. Az anyag vagy keverék besorolása: 
Osztályozás 1272/2008/EK rendelet szerint: nem veszélyes 
Veszélyességi osztály és kategória: nem veszélyes 
Figyelmeztető mondat: nem veszélyes 

Legfontosabb nem kívánt hatások: 
Fizikai-kémiai veszély: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni. 
Egészségkárosító veszély: Szembe kerülve átmenetileg irritálhatja azt. 
Környezetkárosító veszély: Környezeti veszéllyel nem kell számolni. 
2.2. Címkézési elemek: 
Címkézés 1272/2008/EK rendelet szerint: 
Veszélyességi jel: nem veszélyes 
Piktogram:  nem veszélyes 
Figyelmeztetés:  nem veszélyes 
Figyelmeztető mondatok:  nem veszélyes 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
 P102: Gyermekektől elzárva tartandó. 
 P261: Kerülje a permet belégzését. 
 P262: Szembe nem kerülhet. 

2.3. Egyéb veszélyek: 
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A keverék egyéb veszélyeket nem tartalmaz, lásd 12.szakaszban. 
 
3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
3.2. Keverékek: 

Veszélyes komponensek Azonosítók Koncentráció Osztályozás 

Reaction mass of titanium 
dioxide (80%) and silver 
chloride (20%)* 

CAS-szám: 
nem meghatározott 
EC-szám: 
nem meghatározott 

<0,05% Aquatic Acute 1 (M=10), H 400 
Aquatic Chronic 1 (M=1), H 410 

Docusate sodium* CAS-szám: 577-11-7 
EC-szám: 209-406-4 <1% Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 
*gyártói adatok 

A termék egyéb komponensei nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy 
koncentrációjuk a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti 
besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni. 
Egyéb komponensek: vivőanyag: víz. A termék nem tartalmaz illatanyagot és színezéket. 
A fenti veszélyességi osztályok és H-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a termék veszélyesség 
szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg.  
Kémiai jelleg: a termék keverék, vizes oldat.  
 
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága 
nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. 
Általános tudnivalók: amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, a 
munkát azonnal félbe kell szakítani, a sérültet távolítsuk el a veszélyforrástól, vigyük friss levegőre vagy jól 
szellőző helyiségbe, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi ellátást kell biztosítani. Mutassuk meg a 
keverék címkéjét, illetve a biztonsági adatlapját.  
Belégzés esetén: nem releváns expozíció. 
Ha szembe kerül: azonnal mossa a szemet legalább 15 percen át bő vízzel a szemhéjszélek széthúzása, és a 
szemgolyó mozgatása közben. Panaszok állandósulása esetén forduljunk szakorvoshoz. 
Ha bőrre kerül: folyóvízzel alaposan le kell mosni. 
Lenyelés esetén: vízzel öblítsük ki a szájüreget. Hánytatni tilos a habaspiráció veszélye miatt! 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: nem ismert. 
Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a tüneteknek megfelelően. 
 
5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag: a megfelelő oltóanyag: szokásos oltóanyagok (pl.: vízpermet, oltópor, oltóhab, szén-dioxid). 
A környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. 
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: nem ismert. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: a termék maga nem tűzveszélyes, vizes oldata. 
Tűz esetén ajánlott védőfelszerelések: egyéni védőfelszerelések, a környezet levegőjétől független 
légzőkészülék. 
 
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: ügyeljünk a 
csúszásveszélyre! Nagy mennyiségek mentesítése esetén védőeszközök (védőszemüveg, védőkesztyű) 
használata ajánlott. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: nagy mennyiségű kiömlött anyagot a csatornába vagy környezetbe, 
élővizekbe engedni tilos! A hulladékkezelés, a megsemmisítés a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
előírásoknak megfelelően történjen. Vízzel hígítva kerülhet a szennyvízcsatornába.  



MSDS Immunetec antimikrobiális ruha és textil 
impregnáló spray a kellemetlen szagok ellen 
verziószám: 1.0-HU 3/6 
Készült: 2020. január 14. 
Felülvizsgálva: 2020. január 14. 

 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kisebb mennyiség bő vízzel 
mosva a csatornába juttatható. Nagy mennyiségű kiömlött terméket inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. 
homok) kell befedni, felitatni, majd megfelelően címkézve tárolni és a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
előírásoknak megfelelően megsemmisíttetni. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 8. és 13. szakaszokat. 
 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: kövessük a címkén található használati utasítást. 
Különleges előírás nincs. Körültekintő munkával kerüljük el a keverék szembejutását, az anyaggal való 
közvetlen érintkezést, a páraképződését és annak levegőben terjedését! 
Higiéniai intézkedések: használata közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! A termékkel 
elszennyeződött, átitatódott munkaruhát le kell vetni. 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  
Eredeti, bontatlan csomagolásban száraz, jól szellőztethető, napfénytől védve, fagymentes helyen, jól lezárva 
tároljuk. Élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől és takarmányoktól elkülönítve tartsuk. Az optimális 
tárolási hőmérséklet 5 - 30°C. Szállítás esetén is vegyük figyelembe a tárolási körülményeket. A keverék 
gyermekek kezébe nem kerülhet! Szakszerű tárolás esetén minőségét 1 évig megőrzi. 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nem áll rendelkezésre adat. 
 
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 
Foglalkozási expozíciós határérték: nincs megállapítva. 
8.2. Az expozíció elleni védekezés: Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékkel történő 
expozíciót, be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és higiénés 
előírásait. Kerülni kell a termék szembe kerülését és belélegzését. 
Megfelelő műszaki ellenőrzés:  
• A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. 
• Megfelelően szellőző helyiségben használjuk és tároljuk. 
Egyéni óvintézkedések, védőeszközök: 
• Légutak védelme: megfelelő szellőzés esetén nem szükséges. 
• Szem-/arcvédelem: kerüljük el a keverék szembejutását. 
• Kéz-/bőrvédelem: nem szükséges. 
Környezeti expozíció elleni védekezés: tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A keverék 
nagy mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék vízfolyásokba, talajba, 
csatornarendszerbe jutását. 

 
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 
Halmazállapot:           folyékony  
Szag:             termékre jellemző 
Szín:             törtfehér 
Szagküszöbérték:     nem használható 
pH-érték:            6,0 – 6,5 (cc.,20°C-on) 
Olvadáspont/fagyáspont:     nem meghatározott 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:    nincs meghatározva 
Lobbanáspont:     nincs meghatározva 
Párolgási sebesség:      nem meghatározott 
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):    nem meghatározott 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:  nem meghatározott 
Gőznyomás:      nem meghatározott 
Gőzsűrűség:      nem meghatározott 
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Relatív sűrűség:      0,99-1,00 g/cm3 (cc., 20°C-on) 
Oldékonyság (oldékonyságok):     nem meghatározott 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:      nem meghatározott 
Öngyulladási hőmérséklet:      nem meghatározott 
Bomlási hőmérséklet:      nem használható 
Viszkozitás:      nem meghatározott 
Robbanásveszélyesség:       nem robbanásveszélyes 
Oxidáló tulajdonság:      nem oxidáló 
9.2. Egyéb információk:       nincs adat. 
 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1. Reakciókészség: nem jellemző. 
10.2. Kémiai stabilitás: előírásszerű kezelés és tárolás esetén stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: veszélyes polimerizáció nem következik be. 
10.4. Kerülendő körülmények: magas hő, gyújtóforrás, fagy. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: ne keverjük más termékkel. 
10.6.Veszélyes bomlástermékek: a keverék rendeltetésszerű alkalmazása esetén nincsenek. 
 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: a keverékkel toxikológiai vizsgálatokat nem 
végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok. A rendelkezésre álló 
adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Csírasejt mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Rákkeltő hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 
Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk: 
Normál használat esetén egészségkárosító hatás nem ismert, illetve nem várható. 
Lenyelés: nagy mennyiségben nyálkahártyák, gyomor-bélrendszer károsodását okozhatja. 
Bőr: nincs egészségkárosító hatás. 
Szem: nagy mennyiségben szemirritációt okozhatja. 
Belégzés: nincs egészségkárosító hatás. 
 
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK 
12.1. Toxicitás: a keverék összetétele alapján nem sorolható a vízi környezetre ártalmas kategóriákba. A 
alábbiakban megadott adatok az egyes összetevőkre vonatkoznak: 
REACTION MASS OF SILVER CHLORIDE AND TITANIUM DIOXIDE : 

Alga, 72 óra, ErC50: 0.3 mg/l 
Daphnia magn, 48 óra, EC50: 0.074 mg/l 

 Hal, 96 óra, LC50: 0.5 mg/l 
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DOCUSATE SODIUM: 
Alga, 72 óra, ErC50: 82.5 mg/l 
Daphnia magna, 48 óra, EC50: 6.6 mg/l 

 Hal (Brachydanio rerio), 96 óra, LC50: 49 mg/l 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a termék összetevői megfelelnek a tisztítószerekre vonatkozó, a 
648/2004/EK számú rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. 
12.3. Bioakkumulációs képesség: nem bioakkumulatív. 
12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, nem készült vizsgálat. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a keverék nem tartalmaz PBT, ill. vPvB anyagot. 
12.6. Egyéb káros hatások: egyéb káros hatások nem ismertek. 
 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére az európai és a magyarországi irányelvekben foglaltak az 
irányadók. 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 
A keverék: a helyi, nemzeti előírások (2012. évi CLXXXV. törvény és ennek módosítására kiadott 2017. évi 
LXVI. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) szerint 
ártalmatlanítsuk. Nem engedhető a szennyvízcsatornába, vízfolyásokba vagy talajba. 
A szennyezett csomagolás: a szennyezett csomagolóanyag teljes kiürítés és megfelelő, vízzel történő tisztítás 
után újrahasznosítható. A nem tisztított csomagolóanyag ugyanúgy kezelendő, mint a keverék maga.  
Európai Hulladék Katalógus: 
07 06 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és  kozmetikumok 
 termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 
 
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A keverék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, 
IATA/ICAO) nem veszélyes áru. 
14.1. UN-szám: nem veszélyes árú. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: nem veszélyes árú. 
14.3. Szállítási veszélyességi osztályok: nem veszélyes árú. 
14.4. Csomagolási csoport: nem veszélyes árú. 
14.5. Környezeti veszélyek: nem veszélyes árú. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nem veszélyes árú. 
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem 
veszélyes árú. 
 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezet-védelmi 
előírások/jogszabályok 
Vonatkozó nemzeti joganyagok: 
Biocid rendelet: 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai. 
Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. 
 törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 
Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a 
 kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; a 25/2000. 
 (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. 
Hulladék: a 2012. évi CLXXXV. törvény és ennek módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvény a 
 hulladékról; a 225/2015.(VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
 tevékenységek végzésének feltételeiről; a 72/2013. (VII.27) VM rendelet a 
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 hulladékjegyzékről; 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási 
 hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről. 
Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény és ennek 2015. évi 182. Magyar Közlöny számában 
 megjelent módosítása tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról; a 
 28/2011. (IX.9.) BM és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
 Szabályzatról. 
Vonatkozó közösségi joganyagok: 
REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 
830/2015/EU); 
CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai.  
Biocid joganyagok: 98/8/EC irányelv és módosításai; 528/2012/EU rendelet és 1062/2014/EU rendelet és 
módosításai. 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. 
 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára vonatkoznak. Csak a 
biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos 
tulajdonságait garantálják, nem helyettesítik a termékspecifikációt. 
Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények 
között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért. 
Javaslatok az oktatáshoz: a dolgozókat ki kell képezni a biztonságos termék kezelésre rendszeresen a 
biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. 
Besorolási folyamat:  
A keverék osztályozását a 1272/2008/EK rendelet 9. cikkében említett információértékelési módszerek 
közül az (1) pont alapján végeztük - az I. melléklet 2–5. részében szereplő felosztás kritériumai szerint-az 
összetevők adatainak felhasználásával történik, általános számítási módszerrel, ill. a keverék meglévő fizikai 
és kémiai tulajdonságai alapján. 
A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő H-mondatok: 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Veszélyességi osztályok rövidítései: (A rövidítések utáni szám/betű az osztályon belüli kategóriát jelentik, a 
nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek) Skin Irrit. 2: bőrirritáció, Eye Dam.1: súlyos szemkárosodás, 
Aquatic Acute 1: a vízi környezetre veszélyes(akut), Aquatic Chronic 2:  a vízi környezetre veszélyes(hosszú 
távú) 
 
Adatlaptörténet: verziószám: 1.0 – készült 2020. január 14-én, 830/2015/EU, II.melléklet és a gyártói 
adatai alapján 

Munkavédelmi tanácsadás a keverék biztonságos alkalmazásáról:  
Hétköznap: 9-14 óráig +36 26 335 091 


