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Biztonsági adatlap 

az 1907/2006/EK REACH rendelet alapján 

Biztonsági adatlap készítésének dátuma: 2014.04. 

Felülvizsgálat: 2023.01. 

Verziószám: 1.2. 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1. Termékazonosító 
   Termék neve:                     Viaszos autósampon 

Termék kódja:  17304L 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása 
 
Megfelelő azonosított felhasználás: A termék biztostosítja autója fényesség, és tartós védelmet nyújt az 
időjárással szemben,  a színeket élénkebbé téve. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 
Forgalmazó: Globiz International Kft. 

  4031 Debrecen, Határ út 1/C  
  Tel: +36/52 530 300 
 

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: globiz@globiz.hu 
 

Gyártó:   V.M.D. ITALIA SRL- Cascina Secchi 325/327 - 24040 Isso (BG) – Italy 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám: 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST  

Telefon: +36 80 20 11 99 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 
2.1 Az anyag vagy a keverék osztályozása 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Ennek az anyagnak az egészségügyi és környezeti osztályozása a számítási módszer alkalmazásával történt, 
kivéve azokat az eseteket, amikor rendelkezésre állnak vizsgálati adatok vagy a fizikai forma befolyásolja az 
osztályozást. A vizsgálati adatok vagy a fizikai forma alapján történő osztályozást az alábbiakban ismertetjük, 
ha alkalmazható. 
Osztályozás: Ez az anyag nincs veszélyesnek osztályozva az 1272/2008/EK rendelet szerint. 
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2.2. Címkézési elemek 

1272/2008/EK rendelet szerint 

Nem alkalmazható 

Figyelmeztetési szimbólum: nincs 

Veszély mondatok: nincs  

Óvatossági figyelmeztetés: nincs  

2.3. Egyéb veszély 
Nem  áll rendelkezésre információ 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.1.  Anyagok 
Nincs besorolt anyag 

3.2. Keverékek 

Nincs besorolt keverék 

 

     4.  SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Belégzés esetén: A helyiséget ki kell szellőztetni. Ha a légzés szabálytalan, forduljunk orvoshoz 

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal le kell öblíteni bő vízzel, el kell távolítani az érintkező ruhadarabokat 
Ha irritáció áll fenn, forduljunk orvoshoz. Az érintett ruhadarabokat mossuk ki, mielőtt újra használnánk. 

Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal ki kell öblíteni bő vízzel, legalább 15 percig. Ha a tünetek nem 
szűnnek meg, forduljon orvoshoz 

Lenyelés esetén: Orvosi segítséget kell kérni. Hánytatni csak orvosi utasítás esetén.Öntudatlan állapotban 
lévő embernek nem szabad semmit szájon át beadni. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett- tünetek és hatások 

Fejfájás, szédülés, hányinger, központi idegrendszeri hatások, viszketés, fájdalom, bőrpír, duzzanat, légzési 
nehézség, légzési panaszok. 

4.3  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nincs 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

Alkalmas tűzoltóanyag : CO2, poroltÓ 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Égési termékek: karbon-oxid, toxikus pirolizis termékek, stb. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Általános információk Használja a vizes tömlőt, hogy lehűtse a flakont, így megelőzze a termék bomlását és az 

egészségre ártalmas anyagok fejlődését. Mindig viseljen tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtsön tűzoltáshoz vizet a

 csatorna elvezető hálózatból. Szabaduljon meg a fertőzött víztől és a tűz maradványaitól az alkalmazandó

 előírásoknak megfelelően.  
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Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak Rostélyos sisak, tűzálló ruha (tűzálló kabát, nadrág mely védi a karokat. 

lábakat és a derekat), munkavédelmi kesztyű ( tűzálló, vágásálló, szigetelt), gázálarc (önvédelem céljából). 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Információk a környezeti és egészségügyi kockázatokról a légző taktus védelemről a szellőző és 

személyvédelmi felszerelésről, a biztonsági adatlap egy másik részében található. 

6.2 Környeztvédelmi óvintézkedések 
A termék nem kerülhet a szennyvízcsatornába, folyó és állóvízbe és szomszédos területire. Ha ez mégis 

megtörténik, értesítse az illetékes hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A folyékony termék, ami kikerül a flakonból semlegesíthető földdel, homokkal stb. Gyűjtse össze a kifolyt 

anyagot és helyezze vissza a flakonba semlegesítés céljából. Ha nincs ellenjavaslat használjon vizet, hogy a 

termék maradványokat eltávolítsa. Szellőztesse ki a helyiséget. A szennyezett anyagok ártalmatlanítása a 13. 

pontban. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Egyéni védőeszközök: Lásd a 8. szakaszban 

Hulladékkezelés:Lásd a 13. szakaszban 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 Eredeti tartályban elzártan, hűvös száraz helyen tartandó. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt 

Nincs adat 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd: 1. szakasz 

 

8. SZAKASZ: Az expozició ellenőrzése/ egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 Nincs adat 

8.2. Expozíció ellenőrzése 
Használjon megfelelő technikai eszközöket, amelyek biztosítják a megfelelő személyvédelmet, valamint 

bizonyosodjon meg róla, hogy a munkaállomás jól szellőző helyen van. 

Bőr/Kéz védelem: Védőkesztyű 

Légzésvédelem Nem szükséges  

Szem védelem: Használjon zárt, védő szemüveget (EN166 szabvány) 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 

Halmazállapot folyékony 

Szín színtelen 

Szag jellegzetes 

Olvadáspont/fagyáspont nincs adat 

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány nincs adat 

Tűzveszélyesség nincs adat 

Felső és alsó robbanási határértékek nincs adat 

Lobbanáspont 176° C 

Gyulladáspont nincs adat 

Öngyulladási hőmérséklet nincs adat 

Bomlási hőmérséklet nincs adat 

pH 6 

Kinematikus viszkozitás nincs adat 

Oldhatóság vízben elegyedik 

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log értéke) nincs adat 

Gőznyomás nincs adat 

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség nincs adat 

Relatív gőzsűrűség nincs adat 

Részecskejellemzők nincs adat 

 

9.2. Egyéb információ 
Nem áll rendelkezésre 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

       10.1. Reakciókészség 

  Normál feltételek között használva nincs különös veszély ha reakcióba lép egyéb anyagokkal.  

  10.2. Kémiai stabilitás 

  Normál feltételek között használva és tárolva a termék stabil. 

  10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
  Információ nem áll rendelkezésre 
  10.4. Kerülendő körülmények 
  Elkerülendő: túlmelegedés 
  10.5. Nem összeférhető anyagok 
  Információ nem áll rendelkezésre 
 10.6. Veszélyes bomlástermékek 

 Termikus bomlás vagy tűz esetén felszabaduló gőzök veszélyt jelenthetnek az egészségre. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a termék nem okoz egészségügyi károsodást. Mindenesetre, 

gondosan kell kezelni, az ipari előírásoknak megfelelően. A termék enyhe egészségügyi hatást okozhat az 

érzékeny emberek számára belégzés és/vagy bőrrel való érintkezés és / vagy szembe kerülés és / vagy 

lenyelés esetén. 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 
Nem releváns. 
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: Ez az anyag nem tartalmaz olyan összetevőt amely az 
emberi szervezet endokrin rendszerére kárósító lenne 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

Nem áll rendelkezésre specifikus információ erről a termékről. Az előírásoknak megfelelőel kell alkalmazni.Ne 

szennyezük vele a talajt és a vízeket. Értesítse a kompetens hatóságot, ha a termék belekerül a viezkbe, talajba 

vagy a növényzetbe. 

12.1.Toxicitás 

Információ nem áll rendelkezésre 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem áll rendelkezésre információ 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

Nem áll rendelkezésre információ 

12.4 A talajban való mobilitás 

Nem áll rendelkezésre információ 

12.5. A PBT- és a vPvB- értékelés eredményei 

Nem áll rendelkezésre információ 

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 

Nem áll rendelkezésre információ 

12.7. Egyéb káros hatások 

Nem áll rendelkezésre információ 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A termék maradványait ártalmatlanítani kell az erre felhatalmazott hulladékgazdálkodási cég engedélyével, 

összhangban a nemzeti és a helyi előírásokkal. 

Szennyezett csomagolás:  

A szennyezett csomagolásokat úgy kell ártalmatlanítani, hogy megfeleljen a nemzeti hulladékkezelési 

előírásoknak. 

Veszélyes Hulladék Jegyzék (EWC) szám  

A hulladék kód a termék felhasználásától függ. Mivel a 3M a felhasználást nem tudja ellenőrizni, nem tud 

megadni pontos kód számot. Kérjük használja a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 2. sz. mellékletét és határozza 

meg a hulladékának megfelelő kódot. Tartsa be a nemzeti és/vagy regionális előírásokat és mindig képesített 

ártalmatlanítást végző céggel dolgoztasson. 

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
A termék a szállításra vonatkozó szabályozások (ADR,RID,ADN,ADNR,IMDG és ICA/IATA) szerint nem 

számít veszélyes árunak, ezért szállítására nincsenek különleges előírások.  

Ajánlott a fagymentes, élelmiszerektől, egyéb fogyasztási cikkektől és takarmányoktól elkülönített szállítás.  

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/ jogszabályok 

Veszélyes anyagok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH);  

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK Rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról;  

a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 
44/2000. (XII.27) EüM. rendelet;  

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása;  

Veszélyes hulladék: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól;  

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról;  

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról;  
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2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi 
Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi 
alkalmazásáról;  

2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 
„A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről;  

2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban 
elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről;  

35/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett ,,Életbiztonság a tengeren'' tárgyú 
nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv (,,SOLAS 1974/1978.'') mellékletének 
kihirdetéséről;  

34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról 

15.2.Kémiai biztonsági értékelés 

A szállító kémiai biztonsági értékelést nem végzett. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk: 

 
A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a 

terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Az adatok nem írják le teljes körűen a 

termék tulajdonságait (nem termék specifikációs adatok).  

 

 


