A biocid termék jellemzőinek összefoglalója
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Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei
Domestos Zéró WC vízkőoldó gél Lime

1.2. Engedélyes
Név

Unilever Magyarország Kft.(Unilever Hungary Ltd.)

Cím

Vaci ut 182 1138 Budapest Magyarország

Az engedélyes neve és címe

Engedélyszám
HU-2018-MA-2-00201-BF 1-1

R4BP 3 tétel hivatkozási száma

HU-0018429-0001

Az engedélyezés dátuma

12/12/2016

Az engedély léjáratának
dátuma

30/04/2024

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve

Unilever Magyarország Kft.

A gyártó címe

Táncsics Mihány u. 2-4. 4300 Nyírbátor Magyarország

Gyártási helyek

Táncsics Mihály u. 2-4. 4300 Nyírbátor Magyarország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói
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Hatóanyag

36 - Sósav

A gyártó neve

Borsodchem Zrt.

A gyártó címe

Bolyai tér 1. 3700 Kazincbarcika Magyarország

Gyártási helyek

Bolyai tér 1 3700 Kazincbarcika Magyarország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ
Triviális név

IUPAC-név

Funkció

Sósav

Hydrochloric acid

Hatóanyag

Szulfaminsav

Szulfaminsav

PEG-2-oleylamine

Cetrimónium-klorid

CAS-szám

EK-szám

Tartalom (%)

231-595-7

8

5329-14-6

226-218-8

6

Bisz(2-hidroxietil)-oleil
amin

25307-17-9

246-807-3

1.55

Hexadecil-trimetilammónium-klorid

112-02-7

203-928-6

0.77

2.2. Az előállítás típusa
AL - Egyéb folyadék

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Fémekre korrozív hatású lehet.
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó
mondatok

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.
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Az eredeti csomagolásban tartandó.
A gőzök belélegzése tilos.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
Védőkesztyű használata kötelező.
A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése
érdekében.
LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott
esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Elzárva tárolandó.
Saválló edényben tárolandó.
A tartalom elhelyezése hulladékként: ....

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása
Felhasználás 1 - Foglalkozásszerű felhasználás
Terméktípus

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt
fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben
indokolt

WC kagylók belső felületének fertőtlenítése a hígítatlan termék alkalmazásával

Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Baktériumok-BaktériumokVegetatív sejtek
Sarjadzó gombák-Élesztő gombákVegetatív sejtek
Fonalas gombák-Penész gombák-Spórák és spóratermelő képletek|Gombák
Baktériumok-Baktériumok-Bakteriális spórák|Baktériumok
Vírusok-Vírusok-Nincs adat
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Beltéri

Felhasználási terület
WC kagylók belső felületének fertőtlenítése

Az alkalmazás módja(i)

Kézi alkalmazás A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Jutassa a készítményt a WC
kagyló pereme al és a WC kagyló belső felületére, majd hagyja hatni 30 percig, ha
szükséges használjon WC kefét, majd öblítse le. Szükség esetén a folyamat
megismételhető

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

70 ml/alkalmazás - hígítatlanul -

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

70 ml/ alkalmazás, 30 perc behatási idő

750 ml HDPE flakon
A csomagolás gyerekbiztos zárral és tapintással érzékelhető figyelmeztető jelképpel
rendelkezik.

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
Kizárólag a WC kagylók belsejének fertőtlenítésére való felhasználásra, hígítatlan termék alkalmazásával.
Nem érintkezhet más felületekkel, csak a WC csészével.
TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN.
MOSSA MEG A KEZÉT ÉS AZ EXPOZÍCIÓNAK KITETT BŐRT étkezés előtt vagy használat után.
Kerülje a bőrrel való érintkezést.
Kerülje a szemmel való érintkezést.
Kerülje a készítmény gőzeinek belélegzését.
NE ÉRINTKEZZEN ÉTELLEL, KONYHAI ESZKÖZÖKKEL VAGY ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEKKEL.
KERÜLJE A VÉDŐRUHÁZAT TÚLZOTT SZENNYEZŐDÉSÉT.
Gyermekektől elzárva tartandó.
Használat közben ne egyen vagy igyon.
Használjon vegyszerálló védőkesztyűt a termék használatakor.
Ne keverje más aktív klór tartalmú termékekkel (hipó oldatok) vagy tisztítószerrel, veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések
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A csomagolás gyerekbiztos zárral és tapintással érzékelhető figyelmeztető jelképpel rendelkezik.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
Orvosi tanácsadás igénybevétele esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Belélegzés esetén : Téves használat (hipó-oldatokkal vagy
tisztítószerrel keverés) során keletkező toxikus gázok belélegzése
esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Ha bőrre (vagy hajra) kerül : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A szennyeződött bőrfelületet szappannal és
vízzel mossa le.
Lenyelés esetén : A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg
kell mutatni.
Szembe kerülés esetén :
több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Forduljunk szakorvoshoz vagy a toxikológiai központhoz.
Szennyezésmentesítés
Kismértékű kifreccsenés esetén a készítményt hígítsa vízzel, majd törölje fel.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek

ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági
követelményeket
A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba jutását el kell kerülni.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, légmentesen lezárva, hűvös, jól szellőztethető, közvetlen napfénytől, hőtől védett helyen,
lúgoktól távol, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve, gyermekektől elzárva tárolandó. Előírt tárolás mellett gyártástól számított
24 hónapig eltartható.

4.2 A felhasználás leírása
Felhasználás 2 - Lakossági felhasználás
Terméktípus

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt
fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszerek)

Az engedélyezett felhasználás
pontos leírása, amennyiben

WC kagylók belső felületének fertőtlenítése a hígítatlan termék alkalmazásával
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indokolt
Célorganizmus(ok) (beleértve a
fejlődési szakaszt is)

Baktériumok-BaktériumokVegetatív sejtek
Sarjadzó gombák-Élesztő gombákVegetatív sejtek
Fonalas gombák-Penész gombák-Spórák és spóratermelő képletek|Gombák
Baktériumok-Baktériumok-Bakteriális spórák|Baktériumok
Vírusok-Vírusok-Nincs adat

Beltéri

Felhasználási terület
WC kagylók belső felületének fertőtlenítése

Az alkalmazás módja(i)

Kézi alkalmazás A készítményt töményen, hígítatlanul kell alkalmazni. Jutassa a készítményt a WC
kagyló pereme al és a WC kagyló belső felületére, majd hagyja hatni 30 percig, ha
szükséges használjon WC kefét, majd öblítse le. Szükség esetén a folyamat
megismételhető.

A felhasználás mértéke és
gyakorisága

70 ml/alkalmazás - hígítatlanul -

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és
csomagolóanyagok

70 ml/ alkalmazás, 30 perc behatási idő

750 ml HDPE flakon
A csomagolás gyerekbiztos zárral és tapintással érzékelhető figyelmeztető jelképpel
rendelkezik.

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások
Kizárólag a WC kagylók belsejének fertőtlenítésére való felhasználásra, hígítatlan termék alkalmazásával.
Nem érintkezhet más felületekkel, csak a WC csészével.
TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN.
MOSSA MEG A KEZÉT ÉS AZ EXPOZÍCIÓNAK KITETT BŐRT étkezés előtt vagy használat után.
Kerülje a bőrrel való érintkezést.
Kerülje a szemmel való érintkezést.
Kerülje a készítmény gőzeinek belélegzését.
NE ÉRINTKEZZEN ÉTELLEL, KONYHAI ESZKÖZÖKKEL VAGY ÉLELMISZERREL ÉRINTKEZŐ FELÜLETEKKEL.
KERÜLJE A VÉDŐRUHÁZAT TÚLZOTT SZENNYEZŐDÉSÉT.
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Gyermekektől elzárva tartandó.
Használat közben ne egyen vagy igyon.
Használjon vegyszerálló védőkesztyűt a termék használatakor.
Ne keverje más aktív klór tartalmú termékekkel (hipó oldatok) vagy tisztítószerrel, veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések
A csomagolás gyerekbiztos zárral és tapintással érzékelhető figyelmeztető jelképpel rendelkezik.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az
elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések
Orvosi tanácsadás igénybevétele esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Belélegzés esetén : Téves használat (hipó-oldatokkal vagy
tisztítószerrel keverés) során keletkező toxikus gázok belélegzése
esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Ha bőrre (vagy hajra) kerül : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A szennyeződött bőrfelületet szappannal és
vízzel mossa le.
Lenyelés esetén : A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az orvosnak meg
kell mutatni.
Szembe kerülés esetén :
több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Forduljunk szakorvoshoz vagy a toxikológiai központhoz.
Szennyezésmentesítés
Kismértékű kifreccsenés esetén a készítményt hígítsa vízzel, majd törölje fel.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására
vonatkozó előírások
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos

környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket
A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, vízfolyásba, talajba jutását el kell kerülni.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos
tárolási feltételek mellett
Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, légmentesen lezárva, hűvös, jól

szellőztethető, közvetlen napfénytől, hőtől védett helyen, lúgoktól

távol, élelmiszerektől, italoktól elkülönítve, gyermekektől elzárva

tárolandó. Előírt tárolás mellett gyártástól számított 24 hónapig

eltartható.
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5. Általános használati utasítás
5.1. Használati utasítások
Lásd Engedélyezett felhasználások (Foglalkozásszerű, Lakossági)

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések
Lásd Engedélyezett felhasználások (Foglalkozásszerű, Lakossági)

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási
előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések
Lásd Engedélyezett felhasználások (Foglalkozásszerű, Lakossági)

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások
Lásd Engedélyezett felhasználások (Foglalkozásszerű, Lakossági)

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett
Lásd Engedélyezett felhasználások (Foglalkozásszerű, Lakossági)

6. Egyéb információk
Engedélyszámok:
Domestos Zéró WC vízkőoldó gél Lime:
HU-2018-MA-2-00201-0001
Domestos Zéró WC vízkőoldó gél Pink:
HU-2018-MA-2-00201-0002
Domestos Zéró WC vízkőoldó gél Blue:
HU-2018-MA-2-00201-0003
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