
Termékleírás és BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 648/2004) 
 

1. AZ ANYAG ÉS VÁLLALAT AZONOSÍTÓJA                   Verz., 2020.január. 5. 
Termékazonosító: Biosafe- MOBGraz / 2 
Gyártó: Mobil Technology Kft., 2030, Erd Bajcsy Zs. ut 79 Magyarország +3623445060 e-mail: 
mt@mobiltechnology.hu 
Sürgősségi hívás (00) 36309454277 Termékmenedzser 
Sürgősségi intézkedés: Sürgősségi eset esetén forduljon orvosához vagy a helyi kórház sürgősségi 
osztályához, aki tanácsot kérhet termékről , ahol a pontos anyag összetevőket tárolják. 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben (36) 1 476 6464; éjjel-nappal 
hívható szám: (36) 80 20 11 99 
Termékleírás:  BIOSAFE-MobGraz/2  felszíni higiéniai- fertőtlenítő és szag-illat mikróbákat 
semlegesítő  anyag, amely a a kezelést követően felületeken vékony filmet képezve tartósan 
elpusztítja baktériumokat, spórákat,  mikrobákat  . Csak nyomáspermettel alkalmazandó.  
Nem hígítandó!. Csomagolási méret: 2 , 5 , 10 és 20  liter. A hígítási arányok változtatása nem 
megengedett, megszünteti  a termék hatékonyságát. 
.  
1 a,A termék nem tartalmaz különösebben nagy aggályt okozó anyagot (SVHC). 
REACH szám : Az anyagnál nem áll rendelkezésre regisztrációs szám, mivel az anyag, 
vagy annak a felhasználása nem regisztráció köteles<(>,<)> az éves 
mennyiséghez nem szükséges regisztráció, vagy a regisztrációt egy 
későbbi regisztrációs határidőre halasztották. 
 
1b,Egyéb veszélyek:  Említésre érdemes veszélyek nincsenek. 
 
2. ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL 
ÖSSZETEVŐK                           CAS SZ.             EINCS NO.           Kockázat %            (EC tartomány) 
Víz                                         7732-18-5               Nincs                      Nincs                     <, mint 90% 
Propántriol felület aktív               56-81-5            200-289-5          H316,H320                  < mint 7% 
Parfümök: tartalmaz parfümöket                           Nincs                    Nincs                      <   mint 5% 
3 propildli methyloctadecyl      27668-52-6       248-595-8         H302,H311,H331                <, mint 12% 
amonium klorid 

Methyltrimethoxysilane          1185-55-3         214-685-0              H279,H315                  < mint 6% 

 
3. Termék specifikáció és BIZTONSÁGI ADATLAP (EC 648/2004) VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
Irritatív - izgatja a szemet. Enzimeket tartalmaz. Ritka körülmények között allergiás reakciót válthat ki.  
4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Szem: Azonnal öblítsük le bő vízzel, a szemhéjakat nyitva tartva. 
Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll. Belégzés: Távolítsa el az expozíció forrásáról. 
Bőr: alaposan mossa le szappannal és vízzel. Lenyelés: Távolítsa el a terméket a szájból, igyon nagy 
mennyiségű vizet vagy tejet és forduljon orvoshoz, ha a kellemetlenség továbbra is fennáll.  
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK NEM GYULÉKONY - más okokból származó tűz esetén a termék 
kompatibilis víz, hab, szén-dioxid és száraz vegyi tűzoltó készülékek.  
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN Felszívódó anyaggal felszívódik, és a hulladékba dobja, 
vagy bőrt vízzel tömlővel a szennyvíz lefolyóba (szennyvízcsatorna).  
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kerülje a szembe jutást. Ne keverje más vegyszerekkel. Az eredeti 
tartályban tárolandó. Kerülje a hőt. 
 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM Kéz: Személyi védelemre általában 
nincs szükség, kivéve, ha egy kockázatértékelés kimutatja annak szükségességét. Szem: Személyi 
védelem általában nem szükséges, kivéve, ha egy kockázatértékelés azt mutatja. Bőr: Személyi 
védelem általában nem szükséges, kivéve, ha egy kockázatértékelés kimutatja annak 
szükségességét. 



Légzés: Általában nincs szükség személyi védelemre, hacsak egy kockázatértékelés nem jelzi annak 
szükségességét. 

 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK Megjelenés: opál, világos szürkés folyadék  

Szag: virág pH: 6,9-7,7 
 Forráspont ° C: 100 Sűrűség: 1,02 -1,05 gm / cm³ 
 Lobbanáspont ° C: Nincs  
Gyúlékonyság: Nem alkalmazható 
 Robbanásveszélyes: Nem alkalmazható  
Oxidáció: Nem alkalmazható  
Gőznyomás: Nincs meghatározva 
 Egyik sem Oldhatóság: 100% vízben. 
 Megoszlási hányados: Nincs meghatározva  
Viszkozitás: 4 cps  
Gőzsűrűség: Nincs meghatározva.  
 Párolgási sebesség: vízként 
 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG Stabilitás: Stabil Veszélyes bomlás: Nem ismert, ha a 
Kerülendő körülmények: Hőmérsékleti szélsőségek / Erős savak és lúgok jóváhagyott irányelvei.  

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Szem: Irritáló Belégzés: Enyhe irritáló Bőr: Normál használat 
esetén nem valószínű, hogy irritáló, de bőrpírt okozhat. Lenyelés: Enyhe irritáló érzékeny egyének 
tartós közvetlen érintkezésénél. 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Rendeltetésszerű felhasználása 
esetén ez a termék nem okozhat káros hatást a környezetre. 

 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Kis mennyiségek esetén hígítsa fel vízzel, és engedje le 
szennyvíz csatornába (szennyvízcsatorna). Öblítse ki a tartályt és használja újra, vagy ártalmatlanítsa 
a hulladékban. Nagy mennyiség esetén a helyi előírásoknak megfelelően gyűjtsön össze, használjon 
újra vagy ártalmatlanítson. 

14. SZÁLLÍTÁSI IRÁNYADÓK 
EGK-rendelet: Nem szabályozott RID / ADR Nem szabályozott 
IMDG / UN: Nem szabályozott ICAO / IATA Nem szabályozott 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK: 
Veszélyszimbólum: Xi Irritatív 
R-mondatok: R36 Szemizgató hatású 
Enzimeket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
S-mondatok: S2 Gyermekektől elzárva tartandó 
S25 Kerülje a szembe jutást 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
16. Egyéb információk 
A megadott információ célja, hogy segítséget nyújtson a felhasználóknak, és bár pontosnak tartják, 
nem garantált. Alkalmazás és 
a helyzet szórása befolyásolhatja az eredményeket. A felhasználókat arra ösztönzik, hogy végezzék el 
saját kísérleteiket. A nyújtott javaslatok sem nem adnak, sem nem utalnak 
garanciák a rendeltetésszerű felhasználásra. 
Az összetevőkkel kapcsolatos mondatok szövege a 2. szakaszban: 
R36 Szemizgató hatású 
 
SDS  Műszaki Adatlap 
felülvizsgált 
2020.01.05 
 


