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BIZTONSÁGI  ADATLAP 
(veszélyes készítményhez a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet szerint)

A kiállítás kelte: 2001.06.05.

1.) Készítmény neve:  HC- LP 100
por alakú univerzális tisztítószer

   
Gyártó cég neve: HungaroChemicals Ipari, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 
 cím: 4445 Nagycserkesz – Halmosbokor  6.

 fax: 42/500-039
telefon/fax: 42/508-970  és  42/508-972

  Forgalmazó cég neve: azonos a gyártóval
     Vészhelyzeti telefon: ETTSZ Zöldszám: 06-80-201-199

  cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2.) Összetétel:  
Veszélyes alkotórészek:

CAS-szám EC-szám Kémiai név Veszélyjel, 
R-mondatok

Koncentráció

7758-29-4 231-838-7 Pentanátrium-
trifoszfát - < 20%

1310-73-2 215-185-5 Nátrium-hidroxid C; R35; < 20 %
497-19-8 207-838-8 Na-karbonát Xi; R36; < 70%

3.) Veszélyesség szerinti besorolás:  
Veszélyjel: C Maró
Veszélyszimbólum: maró anyag piktogramja 

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondat:
R 35 Súlyos  égési sérülést okoz

4.) Elsősegélynyújtás:  
Belégzés esetén: A por inhalációja esetén a sérültet friss levegőn nyugalomba kell 
helyezni. Rosszullét vagy nehézlégzés fellépésénél az orvost haladéktalanul 
értesíteni kell. 
Bőrre jutás esetén: A bőrt folyó vízzel és szappannal le kell mosni.
Szembe jutás esetén: Legalább 10-15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyó 
vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. 
Szükség esetén a sérültet szakorvoshoz kell irányítani. 
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Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, kevés vizet kell itatni 
és  azonnal orvosi kezelés szükséges. Hánytatni nem szabad.

5.) Tűzveszélyesség:  
Nem tűzveszélyes termék, de éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. 
Tűz esetén felhasználható oltóanyag(ok):
Valamennyi szokásos oltóanyag felhasználható.
A terméknek magának vagy égéstermékeinek különleges veszélyei:
Hő hatására mérgező gázok, füst szabadulhatnak fel
Tűz esetén használatos különleges védőeszközök:
Speciális védőfelszerelés nem szükséges

6.) Óvintézkedés baleset esetén:  
Személyi védelem:

Légzésvédelem: egyéni légzésvédő (gázálarc B-2, vagy A-2-B2 jelű szűrőbetéttel)
Kézvédelem: vegyszerálló kesztyű
Szemvédelem: védőszemüveg
Testvédelem: vegyszerálló védőruha, gumikötény
Kerülni kell a termék szemmel való érintkezését 
Védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket el kell távolítani

Környezetvédelem:
Nagy mennyiségű készítményt talajba, élővizekbe és kezelés nélkül közcsatornába 
juttatni nem szabad.

Kiömlés esetén:
Meg kell akadályozni, hogy a termék savakkal, savgőzökkel érintkezzen. (A reakció 
intenzív hőfejlődéssel és mérgező gázok felszabadulásával jár.).A kiömlött por alakú 
tisztítószert porálarcot és védőfelszerelést viselve össze kell seperni, zárt tartályban 
elszállítani. A maradékot vízzel kell leöblíteni. A vizes oldatot felszívóképes anyaggal 
(homok,fűrészpor,tőzeg) kell befedni és zárt tartályban elszállítani.

7.) Kezelés és tárolás:  

Kezelés: A tárolóedényt óvatosan kell nyitni és kezelni.
Tárolás:  Eredeti,  zárt csomagolásban, hűvös, fagymentes helyen, élelmiszerektől, 
élvezeti cikkektől,savaktól elkülönítve kell tárolni. A készítmény gyermekek kezébe 
nem kerülhet.

8.) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés   
feltételei:

A maró hatású tisztítószer oldatának kézi szórással történő alkalmazása ellenjavallt.
A por adagolása a tisztítástól elkülönített, hatékonyan szellőztetett helyiségben 
történjen.
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Körültekintő oldással, kézi tisztítással, ill. gépbe adagolással el kell kerülni azt, hogy a 
por szétszóródjon, az oldat véletlenül kiömöljön, a közvetlen kontaktus, az inhalatív 
expozíció előfordulását. 
A dolgozók viseljenek az irritatív, maró hatásnak ellenálló, a terméket át nem eresztő 
védőruhát, védőkesztyűt, védőlábbelit, védőszemüveget/arcvédőt, szükség esetén 
a termék porának, ill. az oldat permetének belégzése ellen védelmet nyújtó egyéni 
légzésvédőt.
A szétszóródott/kiömlött terméket, ill. oldatát az előírt egyéni védőeszközök 
használatával kell feltakarítani.
A munkahelyen étkezni, dohányozni  nem szabad.
Biztosítani kell munka közben, ill. munka után a hideg-meleg folyóvizes tisztálkodás 
lehetőségét és bőrvédő kenőcsöt. Szemöblítő készülék készenlétben tartása indokolt.

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:  

Megjelenési forma (halmazállapot): por
Szín: fehér vagy csaknem fehér
Szag: szagtalan
pH érték kb.: 11 (10 g/l-es oldat 20 °C-on)
Lobbanáspont:  nem alkalmazható
Térfogatsúly: kb.: 0,7 g/cm3 
Oldhatóság: vízben oldódik

10.) Stabilitás és reakciókészség:  

Kerülendő körülmények: hevítés (bomlás) 
Kerülendő anyagok: savak, savtartalmú anyagok 
Veszélyes bomlástermékek: savakkal érintkezve hőfejlődés közben mérgező 
gázok elsősorban széndioxid szabadul fel. 

11.) Toxikológiai adatok:  

A termék toxicitását a nyálkahártya és a bőrre kifejtett maró hatása határozza meg.

12.) Ökotoxicitás:  

A termék vizet veszélyeztető anyagokat tartalmaz. Felszíni vizekbe engedni nem 
szabad. A felületaktív komponensek biológiai lebonthatósága legalább 80 %. 

13.) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:  
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A termék maradékai, hulladékká vált göngyölege a 2000. évi XLIII. Törvény alapján 
veszélyes hulladéknak minősül, besorolását a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a 
hulladékok jegyzékéről alapján, a tevékenységnek megfelelően kell elvégezni, a 
hulladékkezelésre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet előírásait kell alkalmazni.
 
Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és higítás nélkül közcsatornába 
juttatni. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvizekre a 219/2004 
(VII.21.), Korm. rendeletben előírtat kell alkalmazni valamint figyelembe véve a 
28/2004 (XII.25.) KVVM rendelet határértékeit is. 

14.) Szállítási adatok:  

Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE:
Osztály: 8 Csom.csoport: II
UN szám: 3262
Az áru megjelölése: Maró, szilárd lúgos szervetlen anyag M.N.N.

15.) Szabályozási információk:  

Veszélyesség szerinti besorolás:
Veszélyjel, veszély-szimbólum: C Maró
Veszélyszimbólum: maró anyag piktogramja 

A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondat:
R 35 Súlyos égési sérülést okoz

A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 22 Az anyag porát belélegezni nem szabad
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 

fordulni
S 27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt 

kell viselni

Vonatkozó magyar jogszabályok

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
98/2001.  (VI.  15.)  Korm.  rendelete  a  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek 
végzésének feltételeiről
3/2002.  (II.8.)  SzCsM  –  EüM  együttes  rendelete  a  munkahelyek  munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről
26/1996.  (  VIII.28.)  NM rendelete  az  egyes  egészségkárosító  kockázatok  között 
foglalkoztatott munkavállalók napi, heti ) expozíciós idejének korlátozásáról
35/1996. ( XII.29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
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44/2000.  (  XII.27.)  EüM  rendelet  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes 
készítményekkel  kapcsolatos  egyes  eljárások  illetve  tevékenységek  részletes 
szabályairól
33/2004.  (IV.26.)  ESZCSM  rendelet  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes 
készítményekkel  kapcsolatos  egyes  eljárások  illetve  tevékenységek  részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról
61/2004.  (VII.12.)  ESZCSM  rendelet  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes 
készítményekkel  kapcsolatos  egyes  eljárások  illetve  tevékenységek  részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról
73/2004.  (VIII.11.)ESZCSM  rendelet  a  veszélyes  anyagokkal  és  veszélyes 
készítményekkel  kapcsolatos  egyes  eljárások  illetve  tevékenységek  részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról
25/2000.  (IX.30.)  EüM  –  SzCsM  együttes  rendelet  a  munkahelyek  kémiai 
biztonságáról
28/2004.  (XII.25.)  KVVM  r.  A  vízszennyező  anyagok  kibocsátásaira  vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
219/2004. (VII.21.) Korm. r. A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII.21.) Korm. r. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

16.) Egyéb:  

R mondatok listája:
R 35 Súlyos égési sérülést okoz
R 36 Szemizgató hatású

Jelen  módosításra  azért  került  sor,  mert  jogszabályváltozások  megkövetelték  a 
felülvizsgálatot.  Módosításra  került  a  3.),  13.),  15.),  16.)  pont,  illetve  formai 
változtatás történt  a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

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 a termék bizonyos tulajdonságait garantálják. 
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