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1.1 Termékazonosító 

Kereskedelmi név: Silk Premium Leather Cleaner 

Cikkszám: 1242 

1.2 A keverék lényeges azonosított felhasználása 

Azonosított felhasználás: Bőrtisztító 

SU3 Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben 

való felhasználása. 

SU21 Fogyasztói felhasználások: magánháztartások / lakosság / fogyasztók. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

SILK SOLUTIONS Kft. 

Cím 7634 Pécs Szentlőrinci út 2. 

Telefonszám: +36307424938 

Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: hello@silkgroup.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): +3680201199 

1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 

 

 

 

2.1 A keverék besorolása 

Az 1272/2008/EK rendelet szerint: 

GHS07 

Eye Dam. 1 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

2.2 Címkézési elemek 

Veszélyt jelző piktogram: GHS07 

Figyelmeztetés: Figyelem 

Veszélyt meghatározó összetevő a címkén: Primer alkohol-etoxilát (CAS-szám: 68439-45-2) 

Figyelmeztető mondatok: 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

1. Szakasz: A keverék és a vállalat azonosítása 

2. Szakasz: A veszély azonosítása 
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P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P264 Használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott 

esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

2.3 Egyéb veszélyek 

PBT és vPvB anyagokra vonatkozó kritériumok: 

PBT: nem alkalmazható 

vPvB: nem alkalmazható 

 

 

 

3.2 Keverék 

A termék az alulírott veszélyes anyagot tartalmazza. 

Primer alkohol-etoxilát 

CAS: 68439-45-2 

Eye Dam. 1, H318 

Acute Tox. 4, H302 
0 - 2,5% 

Összetevők, a 648/2004/EK rendelet alapján: nemionos felületaktív anyagok, amfoter 

felületaktív anyagok, parfümök, fenoxietanol 
< 5% 

A listázott veszélyek szöveges megfogalmazása a 16. szakaszban található. 

 

 

 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Azonnal távolítson el minden ruházatot, melyet a termék érhetett. 

Belégzés esetén: Tiszta levegő biztosítása, panasz esetén forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezéskor: Nem okoz bőrirritációt. 

Szembe jutás esetén: Folyóvízben öblítse a nyitott szemet néhány percig. Ha a tünet nem szűnik, 

forduljon orvoshoz. 

Lenyelés esetén: Azonnal hívjon orvosi segítséget kerülje a hányást. Szájöblítést követően, igyon sok 

vizet. 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Nincs további ide vonatkozó 

információ. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs további ide 

vonatkozó információ. 

 

 

 

3. Szakasz: Az összetevőkre vonatkozó adatok 

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
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5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: CO2, por, víz. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal 

oltsa. 

5.2. A keverékhez társuló különleges veszélyek: Nincs további ide vonatkozó információ. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Különleges intézkedés nem szükséges. 

 

 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti előírások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Nem szükséges. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Nem szükséges. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Bő vízzel áztassa át a szennyezett területet. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

6.3.1. A megfelelő elhatárolási technikák: Nincs további ide vonatkozó információ. 

6.3.2. A megfelelő szennyezésmentesítési technikák: A folyadékot megkötő anyaggal kell felitatni 

(homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag). 

6.3.3. Egyéb információk: A leírás szerinti használat és kezelés során nincs veszélyes anyag 

kibocsátás. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Biztonságos kezelésre vonatkozó információk a 7. szakaszban találhatók. 

Személyes védőfelszerelésre vonatkozó információk a 8. szakaszban találhatók. 

Hulladékkezelésre vonatkozó információk a 13. szakaszban. 

 

 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Különleges intézkedés nem szükséges. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Különleges 

intézkedés nem szükséges. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nincs további ide vonatkozó 

információ. 

 

 

 

 

 

5. Szakasz: Tűzoltási intézkedések 

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén 

7. Szakasz: Kezelés és tárolás 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek 

A termék nem tartalmaz meghatározó mennyiségű foglalkozási expozíciós határértékkel rendelkező 

anyagot, melyet a munkahelyen ellenőrizni kellene (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a 

munkahelyek kémiai biztonságáról). 

8.2. Az expozíció elleni védekezés 

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés: Különleges intézkedés nem szükséges, lásd 7. szakaszt. 

8.2.2 Egyéni óvintézkedések: Az alábbi információk a biztonsági adatlap 1 .2 alszakaszban szereplő 

azonosított felhasználásra vonatkoznak. 

a) Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg használata javasolt a keverék áttöltésekor (MSZ EN 

166:2003). 

b) Bőrvédelem: 

- Védőkesztyű: gumikesztyű, természetes gumi, NR. A pontos áthatolási idő a kesztyű 

gyártója által meghatározott és feltüntetett (MSZ EN 374-3:2003). 

- Védőruházat: Nem szükséges. 

c) Légutak védelme: Nem szükséges. 

d) Hő elleni védelem: Nem szükséges. 

8.2.3 A környezeti expozíció elleni védekezés: Rendeltetésszerű felhasználás esetén, különleges 

intézkedés nem szükséges. 

 

 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

a) külső jellemzők: halmazállapot: folyadék, szín: színtelen 

b) szag: kellemes 

c) szagküszöbérték: nem meghatározott 

d) pH: 20oC-on 6,5 

e) olvadáspont: 0oC 

f) forráspont: 100oC 

g) lobbanáspont: nem alkalmazható 

h) párolgási sebesség: nem meghatározott 

i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): folyékony halmazállapotra nem alkalmazható 

j) felső/alsó gyulladási határ: nem alkalmazható 

k) gőznyomás: 20oC-on 23 hPa 

l) sűrűség: 20oC-on 1 g/cm3 

m) testsűrűség: 20oC-on 1000 kg/m3 

n) oldékonyság: vízzel teljes mértékben elegyedő 

8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem 

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
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o) megoszlási hányados (n-oktanol/víz): nem meghatározott 

p) öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó 

q) bomlási hőmérséklet: nem alkalmazható 

r) viszkozitás: nem meghatározott 

s) robbanásveszélyesség: nem robbanásveszélyes 

t) oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló 

9.2. Egyéb információk: Nincs további ide vonatkozó információ. 

 

 

 

10.1. Reakciókészség: A keverék reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre 

speciális vizsgálati adat. 

10.2. Kémiai stabilitás: Leírás szerinti használat esetén nincs bomlás. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismert veszélyes reakció. 

10.4. Kerülendő körülmények: Nincs további ide vonatkozó információ. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Nincs további ide vonatkozó információ. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert veszélyes bomlástermék. 

 

 

 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. 

A leírás szerinti alkalmazás és kezelés során a termék tapasztalatunk és a rendelkezésre álló 

információk szerint semmiféle káros hatást nem produkál. 

 

 

 

12.1. Toxicitás: Nincs további ide vonatkozó információ. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs további ide vonatkozó információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs további ide vonatkozó információ. 

12.4. A talajban való mobilitás: Nincs további ide vonatkozó információ. 

12.5. A PBT és vPvB értékelések eredményei: Vonatkozó információk a 2.3. alszakaszban. 

12.6. Egyéb ökológiai hatások: Vízveszélyességi osztály (WGK szerint): 1 Enyhén vízveszélyes. 

A terméket hígítatlanul, illetve nagyobb mennyiségben ne engedje a talajvízbe, csatornába vagy 

vízfolyásba. 

Ebben a készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek a 648/2004/EK tisztítószerekre 

vonatkozó biológiai lebonthatóságról szóló követelményeknek. Ezen állítást alátámasztó adatok, az 

illetékes hatóság közvetlen kérésére, vagy a gyártó kérésére érhetők el. 

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

11. Szakasz: Toxikológiai adatok 

12. Szakasz: Ökológiai adatok 
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13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A hulladékkezelésnek a hatályos szabályozások szerint kell teljesülnie. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a keverék: HP 4 „Irritáló” - bőrirritáció és szemkárosodás 

A hulladék besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történik. A termék hulladékjegyzéki 

alcsoportba való besorolása: 20 01 29* 

A terméket és a hulladékká vált csomagolóanyagot is veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és 

tárolni. Ártalmatlanítását az erre szakosodott hulladékátvevőnek át kell adni (225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet). 

 

 

 

A szállítási szabályozás szempontjából nem minősül veszélyesnek. 

14.1. UN-szám: Nincs 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nincs 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO: Nincs osztályba sorolva 

14.4. Csomagolási csoport: Nincs 

14.5. Környezeti veszélyek: Nem tengerszennyező 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazandó 

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

Nem alkalmazható 

 

 

 

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 

1272/2008/EK rendelet 

648/2004/EK rendelet 

830/2015/EU rendelet 

2012. évi CLXXXV. törvény 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

MSZ EN 166:2003 

MSZ EN 374-3:2003 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelésnek alávetve. 

 

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk 

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 
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Ezen információk jelenlegi tudásunkon alapulnak. Nem jelent garanciát egyetlen termékjellemzőre 

sem, és nem alkot törvényesen érvényes szerződéses kapcsolatot. 

 

Rövidítések és betűszók magyarázata: 

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag 

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag 

CAS-szám: a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására használt Chemical Abstracts 

Service regisztrációs szám 

EINECS-szám: Az EK-szám, azaz az EINECS-, ELINCS- vagy NLP-szám, az anyag Európai Unión 

belüli hivatalos száma 

Eye Dam. 1: szemkárosító, 1-es veszélyességi kategória 

Acute Tox. 4: akut toxicitás, 4-es veszélyességi kategória 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

ADR: a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodása 

RID: a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzata 

ADN: a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

ICAO: a veszélyes áruk repülőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott műszaki utasítások 

 

A biztonsági adatlapot a gyártó által kiadott biztonsági adatlap alapján készítettük el. Az osztályozás a 

gyártó osztályozásán alapul. A biztonsági adatlapban foglalt információkat kiegészítettük a hazai jogi 

aktusokkal. 

16. Szakasz: Egyéb információk 


