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BIZTONSÁGI ADATLAP   
                                 
 
A kiállítás kelte: Budapest, 2004. április  5.           verziószám:  4 
Aktualizálás kelte: Budapest, 2007. április 11. 
 
1.) Anyag/Elıállítása és cég neve 
Termék adatok: 
Kereskedelmi név:   SANI-Z 

professzionális zsíroldó tisztítószer koncentrátum  
 

Gyártási adatok: 
Cég: M és G Vegyipari Kereskedelmi Betéti Társaság 
Rövid név: M és G Bt 
H 1119 Budapest, Allende park 13. IX. em. 58. 
Telefon/fax:   00 36-1-2085650  
Veszély esetén felhívandó: 00-36-1-2085650 
 
Gyártó üzem: 
MOLAR Chemicals Kft 
Központ: H 1151 Budapest, Szántóföld u. 1. 
 Telefon/fax: 00 36-1-306-6476, 00 36-1-306-6477    
Üzem: H 2314 Halásztelek, Árpád u. 1. 
 Telefon/fax: 00 36-24-451809, 00 36-24-451810  
 
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ)  éjjel-nappal hívható 
száma: 06 80 201199 

2.) Összetétel: 
Az alább megjelöt anyagok vizes oldata. 
Veszélyes alkotók:     CAS /EINECS szám  Konc. tart. Veszélyszimbólum 
• Zsíralkohol-etoxilát   (polimer)          10 - 15 % Xn ártalmas 
     R22,36/38 
• Izopropil-alkohol     67-63-0/200-661-7     3 -   8 % F tőzveszélyes 
     Xi irrtitáló 
     R11,36,67 
• Butil-glikol 111-76-2/ 203-905-0    3 -   8 %   Xn ártalmas 
      R20/21/22-36/38 
• Nátrium-hidroxid 1310-73-2/215-185-5  0, 5 - 1 %  C maró 
      R35 
• 1,2-Propilén-glikol             57-55-6/200-338-0                  3 - 5 %  - 
 
3.) Veszélyesség szerinti besorolás: 
Besorolás vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet szerinti veszély-jel és 
szimbólum: 

     Xi  

          Irritatív 
  
 A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondat: 

R 36/38 Szem és bırizgató hatású 
 
4.)  Elsısegélynyújtás: 
Általános utasítások: Beszennyezett, átitatott ruházatot azonnal levetni. 
Belégzés esetén: A sérültet friss levegın nyugalomba kell helyezni. Rosszullét jelentkezésekor orvosi 
ellátásról kell gondoskodni.   



M&G Bt.  Budapest  2 / 4  SANI-Z 

Bırkontaktus esetén: Vízzel és szappannal alaposan lemosni és irritataív tünetek esetén orvoshoz 
fordulni 
Szembejutás esetén: Azonnal 15 percig szétfeszített szemhéjjal folyóvíz alatt alaposan kiöblíteni és 
panaszok esetén szemorvoshoz fordulni. 
Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, vizet kell itatni és panaszok esetén orvosi 
kezelés szükséges.  
 
5.) Tőzveszélyesség:  
Alkalmazható oltószer: vízpermet, hab, széndioxid, por 
Nem tőzveszélyes és nem éghetı termék („E” tőzveszélyességi osztály).  
Tőzoltásnál használni kell az egyéni védıfelszerelést.  
 
6.) Óvintézkedés baleset esetén: 
Személyi védelem: 
Légzésvédelem: egyéni légzésvédı (permet- vagy ködképzıdés esetén)  
Kézvédelem: védıkesztyő 
Szemvédelem: védıszemüveg 
Testvédelem: védıruha, védılábbeli 
Környezetvédelem: A készítményt talajba, élıvizekbe és kezelés nélkül közcsatornába juttatni nem 
szabad. 
Kiömlés esetén: A kiömlött tömény készítményt folyadékfelszívó anyaggal (homok, tızeg, főrészpor) kell 
felvenni és konténerbe helyezni. Megsemmisítés: a hatósági elıírások szerint.  A maradékot sok vízzel 
leöblíteni. A higított készítmény kiömlésénél szintén vizes öblítést kell alkalmazni.  
 
7.) Kezelés és tárolás: 
Kezelés: A tárolásra szolgáló PE kannákat óvatosan kell nyitni és kezelni. A termék ne kerüljön a 
szembe és a bırre.  
Tárolás: Fagymentes helyen, élelmiszerektıl, egyéb vegyi anyagoktól elkülönítve, eredeti csomagolás-
ban kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szakszerően tárolva 3 évig tartható el.  
 
8.) Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei: 
Körültekintıen végzett munkával meg kell elızni a készítmény kifröccsenését, bırre, szembe jutását, 
véletlen lenyelését. Óvatos hígítással, a munkaoldat körültekintı alkalmazásával el kell kerülni a 
közvetlen kontaktust, az inhalatív expozíciót. A munkaoldat permetezéssel történı felhasználása 
intenzíven szellıztetett helyiségben, szükség esetén egyéni légzésvédı használatával történjen. Egyéb 
módon történı felvitel esetén különleges szellıztetés nem szükséges. 
Munkahelyi levegıben megengedett határérték: 
         Izopropil-alkohol   CAS:67-63-0 ÁK érték: 500 mg/m3  CK érték: 1000 mg/m3 

         Butil-glikol   CAS:111-76-2 ÁK érték: 98 mg/m3  CK érték: 246 mg/m3 
         Nátrium-hidroxid   CAS:1310-73-2 ÁK érték:2mg/m3  CK érték:2 mg/m3 
A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását: 
• A dolgozók munka közben viseljenek védıkesztyőt, védıszemüveget, védıkötényt, védılábbelit. 
• A munkahelyen étkezni, dohányozni nem szabad. 
• Biztosítani kell munka közben, ill. munka után a hideg-meleg folyóvizes tisztálkodás lehetıségét és 

bırvédı kenıcsöt. 
 
9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 Megjelenési forma (halmazállapot):  folyadék  
 Szín:  színtelen, átlátszó 
 Szag: a termékre jellemzı 
 pH érték 11,4 ± 0,5 (10 g/l-es vizes oldat  20 Cο-on) 
 Relatív sőrőség: 1,03 g/cm3 (20 Cο-on) 
 Nem illó rész (105 οC-on) 13,5  (m/m)% 
 Habzókészség: erısen habzik 
 Oldhatóság:  vízzel korlátlan mértékben elegyedik   
 
10.) Stabilitás és reakciókészség: 
Kerülendı körülmények: hevítés                                
Kerülendı anyagok: ne keverjük más vegyi anyagokkal vagy készítményekkel, fıként savakkal ne 
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Veszélyes bomlástermékek: nem ismeretesek  
 
11.) Toxikológiai adatok: 
Szembe vagy bırre jutva irritációt okozhat. 
 
12.) Ökotoxicitás: 
KOI:  620       mg/g  O2 
A termékben lévı tenzidek  > 90 %-ban biológiailag lebonthatók, amely megfelel a mosó- és tisztítósze-
rekkel szemben támasztott követelményeknek.  
Vízminıség-veszélyességi osztálya: WGK 2., vizet veszélyeztetı készítmény             
Tilos a terméket és maradékait talajba, élıvízbe és hígítás, ill. kezelés nélkül közcsatornába juttatni. 
 
13.) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
A termék maradékai veszélyes hulladéknak minısülnek, kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak 
az irányadók. A rendeltetésszerő felhasználás során keletkezett szennyvíz minıségének élıvízbe 
bocsátás esetén a vonatkozó rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.  
EWC kód: 07 06 01* (vizes mosófolyadékok és anyalúgok) 
A kiürült 5 literes göngyöleg vizes mosás után kommunális hulladékként kezelhetı.   
 
14.) Szállítási adatok: 
 ADR    nem veszélyes anyag 
 RID   nem veszélyes anyag 
 ADNR   nem veszélyes anyag 
 IMDG/UN  nem veszélyes anyag 
 ICAO/IATA  nem veszélyes anyag  
Postai küldemény: postázható 
 
15.) Szabályozási információk: 
Címkézésre vonatkozó elıírások az EU szabályozás szerint:  
         Veszély jel és veszély szimbólum: Xi ,  Irritatív   
  
A készítmény sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R-mondat: 
 R 36/38 Szem- és bırizgató hatású 
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok: 
 S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
 S 24/25 Kerülni kell a bırrel való érintkezést és a szembejutást 
 S 26 Ha szembe kerül, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
 
A címkén jelölendı veszélyes komponensek: 
• Butil-glikol 3 – 8% 
• Izopropil-alkohol  3 - 8% 
• Zsíralkohol-etoxilát   10-15 % 
• Nátrium-hidroxid 0,5-1% 
 
A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:  
15.2. Munkavédelem 
 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl és vonatkozó rendeletei. 
15.3. Veszélyes anyagok 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM. 
rendelet 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

15.4. Veszélyes hulladék 
98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet;  2000. évi XLIII törvény a 
hulladékgazdálkodásról. 

15.5. Vízszennyezés 
203/2001 (X.26.)  Korm. rendelet; 204/2001 (X.26.) Korm.rendelet a felszíni vizek minısége 
védelmének egyes szabályairól 
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16.) Egyéb adatok:  
Butilglikol levegıminıségi határérték (MSZ 21854-1990)  [ µg/m3 ] 
   Veszélyességi    Kiem. védett            Védett I.         Védett II. 
 fok       24 órás     30 perces     24 órás     30 perces       24 órás     30 perces                         
            3                    10               10                 10            50                  50              50 
(mérsékelten veszélyes) 
 

Alkalmazási terület: Foglalkozásszerő felhasználásra 

A 2. pontban szereplı R-mondatok jelentése: 

R11 Tőzveszélyes 
R22 Lenyelve ártalmas 
R 20/21/22 Belélegezve, bırrel érintkezve és lenyelve ártalmas  
R35 Súlyos égési sérülést okoz 
R36 Szemizgató hatású 
R36/38 Szem és bırizgató hatású 
R67 Gızök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
 
Az adatok a jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak. Feladatuk, hogy a termékeinket a biztonsági 
követelmények szempontjából leírják és ezért nem jelentik bizonyos tulajdonságok garantálását. 
A fennálló törvények és rendeletek betartásáért a termék felhasználói a felelısek.  
 


