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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

 
 Kelt: 1998 06.02. 
 
    1. A készítmény és a gyártó megnevezése: 
  
 1.1. A készítmény megnevezése: 
 
  Megnevezés:  FAT-LESS zsírtalanító koncentrátum 
 
 1.2. A termék leírása: 
 
    Enyhén sárgás opalizáló viszkózus folyadék 
 
 1.3. A gyártó megnevezése: 
 
    A cég neve: PlastiPrint Gyártó és Szolgáltató Kft. 
    Címe         : 1211  Budapest,  Bajáki F. u. 27. 
    Ország      : Magyarország 
 
   2. Összetétel / alkotóelemek: 
 
    A készítmény anionos tenzid (alkilpoliglikoléterftalát Na só) etilalkoholos, vizes  
    oldata. 
 
   3. Veszélyesség jelölése: 
 
    nem veszélyes 
 
   4. Elsősegély: 
 
 Szem:   Bőséges vízzel öblíteni legalább 15 percig 
 
 Bőr:   Levenni a beszennyeződőt ruhát, bőséges vízzel  lemosni a bőrt. 
 
 Bejutás szájon át: Nem hánytatni, sürgősen orvost hívni. 
 
   5. Tűzvédelem: 
 
    Tűzveszélyességi osztály:          C  (tűzveszélyes) 
 
    Lobbanáspont: 92 C 
 
    Tűzoltó anyagok:  víz, tűzoltópor, alkoholálló hab, homok, szénsav 
 
6. Óvintézkedések baleset esetén: 
 
    Kiömlés, szétáradás:  A kiömlött anyag a padozat síkosságát okozhatja. 
    Csatornába jutását meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni, és 
    veszélyes hulladékként kell kezelni 
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  7. Kezelés, tárolás: 
 
    Hűvös, fagymentes, jól szellőztethető helyen kell tárolni a 35/1996. (XII. 29. ) BM  
   rendelet előírásai szerint (max. 35 C ig), tűző naptól, sugárzó hőtől védeni.    
  kell. 
 
  8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:  
 
    A készítmény szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. 
 
    Védőfelszerelés: Érzékeny bőrűeknél rendszeres felhasználás esetén védőkesztyű  
    használata ajánlott. 
 
  9. Fizikai-kémiai tulajdonságok: 
 
    Megjelenési forma: sárga színű jellegzetes szagú, viszkózus folyadék 
    Sűrűség (20 C-on): kb. 1.02 g/cm3 
    pH érték                : 7-8 
    Oldhatóság            : vízben, alkoholban korlátlanul oldódik 
 
10. Stabilitás és reakcióképesség: 
 
    Az előírt tárolási körülmények között stabil 
 
 11. Toxikológiai adatok:  
 
    Szem-irritáció (nyúl)                        nem irritatív 
    Bőr irritáció (nyúl)     nem irritatív 
    Kontakt bőrszenzibilizáció   nem szenzibilizál 
     (tengeri malacon) 
 
 12. Ökotoxicitás:     --- 
 
 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 
    Tilos a készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát  
   élővízbe, közcsatornába és talajba juttatni. 
    A felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás   
   esetén a 3/1984(II.7.) OVH, közcsatornába bocsátás esetén a 4/1984(II.7.)    
  OVH rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie. 
 
    Ártalmatlanítás: A készítmény maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek.  
    Kezelésére a 102/1996 (VII.12.)  Kormányrendelet előírásai az irányadók. 
 
 14. Szállításra vonatkozó előírások: 
 
    Nem tartozik a ADR hatálya alá. 
 
 15. Egyéb: 
 
    A biztonságtechnikai adatlapot a legjobb tudásunk szerint szakirodalmi 
    adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. 
    Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó 
    kötelessége. 
 
 


