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BIZTONSÁGI ADATLAP
HYCOLIN (ÚJ) FELÜLET FERTŐTLENÍTŐSZER
1. A cég és termék bemutatása
Termék neve: HYCOLIN Kórházi fertőtlenítőszer
Termék kódja: 500-100-0065
Leírása: Fertőtlenítő és tisztítószer
Gyártó: Coventry Chemicals Ltd.
Woodhams Road Siskin Drive Coventry CV34FX
info@coventychemicals.com
www.coventrychemicals.com
2. Termék leírása
Veszélyesség: legnagyobb kockázat, szembe kerülve sérülést okozhat
3. Termék összetétele
Veszélyes összetevők
Konc.
Jelölés (CAS)
Fázisok
Alkilmetilbenzilammónium klorid 1-10 % 68424-85-1 273-544-1 Xn,R21/22 C,R34 N, R50
Tetraszódium EDTA
1-10% 64-02-8
200-573-9 Xn,R22XI,R41
Etoxyl alkohol
1-10% 68439-46-3
Xn,R22-41
4. Elsősegélynyújtás
Bőrrel érintkezve
Irritációt okozhat. Azonnal szappanos vízzel mossuk le, az átázott
ruhát távolítsuk el. Ha az irritáció továbbra is fenn áll forduljunk
orvoshoz
Szembe kerülve
Komoly sérülést okozhat. Azonnal, 15 percen keresztül, szemünket
nyitva tartva bő vízzel mossuk ki. Ha az irritáció fenn áll
forduljunk orvoshoz
Lenyelés esetén
A lenyelés émelygést, hányingert okozhat. Ne hánytassunk.
Nyugtassuk meg a sérültet, mossuk ki a száját itassuk vízzel. Ha a
tünetek továbbra is fenn állnak hívjunk orvost.
5. Tűzvédelmi intézkedések
Tűzoltó közeg
víz, hab vagy száraz vegyszer
Tűz veszélyesség
nem gyúlékony, nem tűzveszélyes
Védekezés
légzőkészülék, védőruha használata
6. Balesetvédelmi intézkedések
Személyi elővigyázatosságBiztosítunk szellőzést, viseljünk védőfelszerelést
Környezetvédelem
Ügyeljünk, hogy ivóvíz rendszerbe, csatornába ne kerüljön. A
kiömlés helyét alaposan mossuk fel vízzel.
7. Kezelés, tárolás
Kezelés
Kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést. Biztosítsuk a
munkaterület szellőztetését. Nagy figyelmet fordítsunk a termék
kezelése során a mozgatásra és a hígításra
Tárolás
Hűvös, száraz, jól szellőztethető helyen tároljuk . Felirattal lássuk
el a tartályokat.
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Megfelelő tárolás
Tartsuk eredeti csomagolásban
8. Kezelési útmutató, személyi védelem
Kimérés
Jól levegőzött helyiségben történjen
Kéz védelem
Használjunk gumi, vagy PVC kesztyűt
Környezetvédelem
Ügyeljünk a környezetvédelmi előírások betartására
Higiéniai előírások
Alaposan mossunk fel a kezelés során
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Halmazállapot
Folyékony
Szín
Kék
Illat
Citrom
pH
10.2-10.5
Relatív sűrűség
1.035
10. Stabilitás és reaktivitás
Stabilitás
Normál viszonyok között stabil
Elkerülendő körülmények Extrém magas hőmérséklet, közvetlen napsütés
Elkerülendő anyagok
Tilos más tisztítószerekkel keverni
Veszélyes elkerülendő anyagok Helyes kezelés és tárolás esetén nincs
11. Toxikológiai információk
Korrozivitás
Szembe kerülve égést, szem sérülést okozhat
Ismételt, vagy hosszantartók kitettség Hosszantartó vagy ismételt érintkezés okozhat későbbi
irritációt
12. Ökológiai információk
Lebomlás
Biológiailag lebomlik
Akkumuláció
Nem kumulálódik a környezetben, nem okoz környezeti
problémákat
További információ
A környezetvédelmi EU előírásaink megfelel EC No.648/2004.
Szállításkor az előírásoknak megfelelően kell kezelni,, a
nemzetközi és a gyártó által ajánlottak szerint
13. Megsemmisítési tényezők
Általános információk
A helyi és nemzetközi szabályoknak megfelelően
Csomagolóanyag
A csomagolás kimosás után újra felhasználható
14. Szállítási információk
További információ
nem minősül veszélyes terméknek
15. Általános információk
Jelzés
EU direktívák szerinti 1999/45/EC
Szimbólum
Xi-irritáló
Veszélyességi fázis
R41-fokozottan veszélyes szembe kerülve
Biztonsági fázis
S26- szembekerülve azonnali mosás bő vízzel, forduljunk
orvoshoz
S39- viseljünk szem/arcvédőt
16. Egyéb információk
Veszélyességi besorolás
3-as fokozat
R21/22 – bőrrel érintkezve és lenyelve veszélyes
R22-veszélyes lenyelve
R34- égést okozhat
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Általános információk

További információk

R41-veszélyes szembe kerülve
R50- nagyon toxikus vegyület
A BIZTONSÁGI ADATLAPOT A KEZELŐ SZEMÉLYZET
RENDELKEZÉSÉRE KELL BOCSÁTANIA A
FELHASZNÁLÓNAK
A biztonsági adatlap az RU direktíva -91/155/EC szerint készült,
figyelembe véve a vegyszerekre vonatkozó szabályokat is,
beleértve az Egyesült Királyság aktuális szabályait EH40 (UK
HSE)
Az adatlap információinak alapjául a termékkel kapcsolatos
tapasztalatok és publikációk szolgálnak
A jelenlegi egészségügyi és biztonsági követelményeknek
megfelel úgymint HSW ACT COSHH,MHSW szabályzatok
A Biztonsági Adatlap rögzíti mindazokat az információkat amelyek
a termék biztonságos kezelésével, tárolásával, szállításával összefüggnek. Ezen információk specifikusan az adott termékre vonatkoznak.

