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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Kereskedelmi név: TORK Premium kézfertőtlenítő folyékony szappan
A készítmény felhasználása: kézfertőtlenítés, biocid termék – foglalkozásszerű felhasználásra
Típus: folyékony kézfertőtlenítő — baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid
A biocid termék besorolása: 1. főcsoport, 1. terméktípus: humán-egészségügyi biocid termék
Hatóanyag: didecil-dimetil-ammónium-klorid
A termék hatóanyaga szerepel a 1451/2007/EK – a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló
98/8/EK irányelv 16. cikk (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról –
rendelet II. mellékletében, a felülvizsgálati programba felvett hatóanyagok között az 1.
terméktípusban.
Kiszerelés: 1literes adagoló patron adagoló pumpával ellátva
Gyártó: Gironde Kft.

Cím: 3333 Terpes, Petőfi út. 2-4
Telefon: 06-36-561-310, Fax: 06-36-371-022
E-mail: gironde@t-online.hu
website: www.gironde.hu

Forgalmazó: SCA HYGIENE PRODUCTS Kft.
Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út. 51.
Telefon: 06-1-392-2108, Fax: 06-1-392-2160
website: www.tork.hu

Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 1 476-6464, 06 (80) 20 11 99

2. A veszélyek azonosítása

A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a készítmény veszélyes.

Xi

Irritatív

EK-veszélyjel: Xi Irritatív

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat:
R 36 Szemizgató hatású

Fizikai-kémiai veszély: A készítmény nem tűzveszélyes, vizes oldat.
Egészségkárosító veszély: A termék irritálja a szemet. Hosszú és tartós érintkezés esetén

bőrirritáció léphet fel.
Környezetkárosító veszély: Előírás- és rendeltetésszerű használat, kezelés, tárolás és

hulladékkezelés esetén nem károsítja a környezetet.

3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről
A termék vizes oldat, felhasználási koncentráció: 100%.

Veszélyes komponensek Koncentráció Veszélyjelek, R-mondatok

Didecil-dimetil-ammónium-klorid
CAS-szám: 7173-51-5
EK-szám: 230-525-2

4% C, R 22-34

N-(3-aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin
CAS-szám: 2372-82-9
EK-szám: 219-145-8

0,9% C, N, R 22-34-50

Izopropil-alkohol (Propán-2-ol)
CAS-szám: 67-63-0
EK-szám: 200-661-7

0,8 – 2% F, R 11-36-67
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A készítmény egyéb komponensei (sűrítőanyag, nem ionos felületaktív anyag) nem tekinthetők a hatályos jogszabályok
szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétét a
veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.

A veszélyjelek és R-mondatok a tiszta komponensekre vonatkoznak, a készítmény veszélyesség szerinti
besorolását a 2. és a 15. pont adja meg. Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. pontban.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött
ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!
Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk
orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.
Belégzés esetén: Egészségkárosító veszély nem lép fel.
Bőrrejutás esetén: A készítmény a kéz fertőtlenítésére lett kifejlesztve. Használat után vízzel
öblítsük le a bőrfelületről.
Szembejutás esetén: Legalább tíz percig tartó szemöblítést kell végezni bő langyos vízzel a
szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén
forduljunk szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájüreget vízzel. Igyunk 1-2 pohár vizet. Forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

A készítmény nem tűzveszélyes, vizes oldat.
Megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltóhab, oltópor, szén-dioxid.

A környezetben égő anyagok alapján célszerű meghatározni.
Veszélyes égéstermékek: mérgező gázok, füstök, szén-oxidok, nitrogén-oxidok.
Védőeszközök tűz esetén: védőruha és a környezet levegőjétől független légzőkészülék.

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Kerüljük el a készítmény szembejutását.
Védőszemüveg használata szükséges, lásd 8. pontot.
Kiömlés esetén: A csúszásveszélyre legyünk figyelemmel! Nagy mennyiségű kiömlött
terméket inert folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, kovaföld, fűrészpor) kell befedni, felitatni,
összegyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. Kis mennyiségű kiömlött
anyagot sok vízzel alaposan le kell öblíteni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Különleges előírás nincs, kövessük a használati utasításban leírtakat. Körültekintően
végzett munkával meg kell előzni a készítmény kifröccsenését, kiömlését, szembejutását. A
padozatra jutva csúszásveszélyt okoz.
Tárolás: Eredeti, ép bontatlan csomagolásban, hőtől, fagytól védve, hűvös helyen tartandó!
Élelmiszerektől, italoktól, egyéb inkompatibilis anyagoktól (oxidálószerek, savak, stb.) elkülönítve
tároljuk. Gyermekek kezébe nem kerülhet.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Műszaki intézkedések:
 Szemmosópohár/szemzuhany biztosítása.

Higiéniai intézkedések:
 Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad!
 A készítményt ne alkalmazzuk, nyálkahártya, nyílt seb, szemkörnyéki bőrfelület fertőtlenítésére.

Személyi védőfelszerelések:
Légzésvédelem: nem szükséges
Szemvédelem: Kerüljük el a készítmény szembejutását. Nagy mennyiségek áttöltésénél, a
készítménnyel végzett ipari műveletek során védőszemüveg használata ajánlott.
Foglalkozási expozíciós határérték: (a munkahelyi levegőben megengedett határérték):
Izopropil-alkohol: ÁK: 500 mg/m3, CK: 2000 mg/m3 – 58/2007. (XII. 22.) EüM-SZMM rendelet
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ÁK: Megengedett átlagos koncentráció: az anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett
átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére nem fejt ki káros hatást.

CK: Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség egy műszakon belül.

Környezetvédelem: Tartsuk be az anyagmozgatási és tárolási előírásokat. A készítmény nagy
mennyiségeit olyan térben tároljuk, amely megakadályozza a termék környezetbe jutását.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: folyékony
Megjelenés:                   viszkózus folyadék
Szín: áttetsző, színtelen
Szag: termékre jellemző
Oldhatóság vízben: korlátlan
Kifolyási idő: min. 30 sec
pH: 7,0 — 9,0

10. Stabilitás és reakciókészség

Közönséges körülmények (normál nyomás-, hőmérsékletviszonyok) között a készítmény stabil.
Elkerülendő körülmények: fagy, savak, erős hőhatás, erős oxidálószerek, ne keverjük szappannal
vagy más kézmosó készítménnyel.
Veszélyes bomlástermék: nem ismert.
Veszélyes polimerizáció: nem következik be.

11. Toxikológiai információk

A termék toxikológiai megítélése kizárólag a komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok alapján,
besorolása a 1999/45/EK irányelv, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján – az
egészségkárosító veszélyek meghatározása során alkalmazandó koncentrációs határértékek
figyelembevételével történt. A 3. és a 15. pontban leírtak figyelmeztetnek a készítmény veszélyeire.
A készítmény expozíciójának hatásai:
Lenyelés: A nyálkahártyák és a gyomor-bélrendszer irritációját okozhatja.
Szem: Irritálja a szemet.
Bőr: Hosszú és tartós érintkezés esetén bőrirritáció léphet fel.

12. Ökológiai információk

A készítmény felületaktív komponenseinek biológiai lebonthatósága megfelel a 648/2004/EK
rendeletben meghatározottaknak; a kvaterner ammónium só (didecil-dimetil-ammónium-klorid)
biológiai lebonthatósága >70%, a nem ionos felületaktív komponensé pedig:  90%. A N-(3-
aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin a vizsgálatok alapján biológiailag jól lebontható.
A készítmény vízi környezetben veszélyt jelenthet; kerüljük el, hogy töményen csatornába, felszíni
vizekbe, talajvízbe jusson!

13. Ártalmatlanítási útmutató

A készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben
foglaltak az irányadók. A készítmény hulladékának besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet
alapján:
EWC-kód:
07 06 Zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok

termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 06 01 Vizes mosófolyadékok, anyalúgok — veszélyes hulladék
Nagyobb mennyiségek megsemmisítését, ártalmatlanítását megfelelő jogosítványokkal rendelkező
hulladékkezelő végezze. A szennyezett csomagolóanyag teljes kiürítés és megfelelő, vízzel történő
tisztítás után újrahasznosítható.
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14. Szállítási információk

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID,
IMDG, IATA/ICAO) nem veszélyes áru.

15. Szabályozási információk

A biztonsági adatlap megfelel az 1907/2007/EK rendelet, az 1999/45/EK irányelvben foglaltaknak,
valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet előírásainak.
A gyártó, a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a készítmény veszélyes.
A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat:
R 36 Szemizgató hatású
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondatok:
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 25 Kerülni kell a szembejutást
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a

címkét az orvosnak meg kell mutatni
A készítmény címkézésének meg kell felelnie, mind a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, mind a
38/2003 (VII.7.) ESzCSM-FVM–KvVM együttes rendelet előírásainak.

16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap legjobb tudásunkon alapul, a készítmény szállított állapotára vonatkozik.
A biztonsági adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem
arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.
Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen
körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.
A 3. pontban felsorolt R-mondatok:
R 11 Tűzveszélyes
R 22 Lenyelve ártalmas
R 34 Égési sérülést okoz
R 36 Szemizgató hatású
R 50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
Az adatlap a gyártó adatai, valamint a komponensek biztonsági adatlapjainak ismeretében készült.

Vonatkozó magyar törvények és rendeletek:

Biocid rendelet: 9/2011. (III.21.) NEMFI rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba
hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsSM-FVM-KvVM együttes rendelet
módosításáról

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 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;
a 38/2008 (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a
33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról;

Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;
98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzsének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről;

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;
a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

Egyéb: 907/2006/EK rendelettel módosított 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről;
270/2005.(XII.15.) Kormányrendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai
bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről.


