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1. A készítmény megnevezése: HABNEX  
 

Felhasználási javaslat: Habzásgátló folyadék 
 

A gyártó/forgalmazó cég neve és címe: 
Aqualing Kft. 
1117 Budapest Hunyadi János út 4. 
Telefon: +36-1-206 5600 
Web: www.pontaqua.eu  
e-mail: info@aqualing.hu 
Telefax: +36-1-3711515 
 
Sürgısségi telefon: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 
Telefon: +36-80-201-199, +36-1-476-64-64 (24 órás szolgálat) 

 

2.  Veszélyességi besorolás: 
 

A helyesen kezelt termék nem veszélyes készítmény. 
 

3. Összetétel:** 
 

Veszélyes összetevık: megnevezés 
Veszély 

jel 
R 

mondatok 
koncentráció 

 
CAS szám:  9043-30-5 
EU szám: 500-027-2 
 

Izodekanol, etoxilát Xn R 22-41 1% 

 
 

 

4. Elsısegélynyújtás:  
 

Általános információ: A mérgezési tünetek sok esetben csak órák múlva jelentkeznek, ezért orvosi 
megfigyelés szükséges a balesetet követı legalább 48 órán keresztül. A 
szoros ruházatot lazítsuk meg, a sérültet helyezzük nyugalmi állapotba. 

Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegıre, forduljunk orvoshoz amennyiben a tünetek 
nem múlnak el.  

Bırrel érintkezés esetén: Általánosságban a termék nem irritálja a bırt. Irritáció esetén azonnal 
mossa le alaposan bı vízzel és szappannal. Vegye le a szennyezett 
ruházatot. Mossa ki újrahasználat elıtt. Ha az irritáció nem múlik el, 
forduljon orvoshoz. 

 
Szembe kerülés esetén: Azonnal nagy mennyiségő vízzel kell az alaposan kinyitott szemet kiöblíteni, 

néhány percen keresztül, mialatt a szemhéjat szét kell feszíteni, hogy a szem 
és a szemhéj minden szövetének teljes öblítése biztosítva legyen. Azonnal 
forduljon orvoshoz. 

Lenyelés esetén: A sérült száját azonnal öblítsük ki nagy mennyiségő vízzel és óvatosan 
itassunk vele vizet. Orvosi ellátásáról azonnal gondoskodni kell. 
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5. Tőzveszélyesség:  
 
Tőzveszélyes: Nem tőzveszélyes 
Felhasználható tőzoltó anyagok: A környezeti tőznek megfelelı oltóanyagot kell használni. 
Védıfelszerelés: Oltásnál egyéni légzıkészülék használata nem szükséges.  

 

6. Óvintézkedés baleset esetén:  
 

Személyi óvintézkedések: Biztosítsunk elegendı szellızést, jól záró ruhát kell viselni. 
Légzıkészülék. 
Környezetvédelmi óvintézkedések:  
Tartsa a készítményt távol a szennyvíz csatornáktól, a vízgyőjtıktıl és a vízellátástól. Tilos a 
készítményt, annak fel nem használt maradékát, csomagolóburkolatát élı vízbe, közcsatornába és 
talajba juttatni. 
Tájékoztassuk a megfelelı hatóságot vízfolyásba vagy a csatornarendszerbe került szivárgás esetén. 
A felhasználás során keletkezett szennyvíz minıségének élıvízbe, felszíni vízbe bocsátása esetén a 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, és a 220/2004. (VII. 21.) Kormány rendeletben 
foglaltaknak kell megfelelnie. 
Az eltakarítás és összegyőjtés módjai:  
A szennyezett anyagot hulladékként kezeljük a 13. pont hulladékkezelési elıírásai szerint. A 
feltakarítást csak arra kiképzett dolgozó irányíthatja. Nagy mennyiségő anyag kiömlése esetén a 
tőzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell. Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  
Vigye el a tárolóedényeket a kiömlés területérıl. Közelítse meg a kiömlött anyagot a széllel 
szembeni oldalról.  Elızze meg az anyag lefolyókba, vízvezetékekbe, alagsori helyiségekbe vagy zárt 
helyekre kerülését. A kiömlött anyagot gáttal körül kell határolni, és amilyen hamar csak lehet, fel 
kell takarítani. Azonnal nedvszívó anyaggal fel kell itatni (homok, diatóma föld, savmegkötık, 
főrészpor). Tiszta, száraz, csak erre a célra használt eszközzel szükséges felsöpörni és lapátolni a 
megfelelı tiszta, száraz, jól záró tartályba. Az edényen jól olvashatóan fel kell tüntetni a tartalmát, 
elszállításig fedett, zárt helyen, kármentı tálcán kell tárolni. A maradékot bı vízzel fel kell mosni. A 
tisztításra használt vizet össze kell győjteni.  

 

7. Kezelés, tárolás:  
 

Kezelés: 
A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:  
Tőzbiztonsági és robbanásveszély elleni védelem: Tartson védıálarcot készenlétben. 
Vegyen fel megfelelı személyi védıfelszerelést (lásd 8. fejezet).  Az anyag kezelésének, tárolásának és 
feldolgozásának helyén meg kell tiltani az érkezést, az ivást és a dohányzást.  Evés, ivás és dohányzás 
elıtt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni.  Ne engedje, hogy a szembe, vagy a bırre vagy a 
ruházatra kerüljön. Ne lélegezze be a készítmény gázait, gızeit.  Ne nyelje le.  Kerülni kell az anyag 
környezetbe jutását. 
 
Tárolás: 
A raktárhelyiségekkel és a tartályokkal szemben támasztott követelmények: Nem szükségesek egyedi 
követelmények. 
A raktározási feltételek további információi: Szorosan lezárva a saját tárolóedényében, mások által 
nem hozzáférhetı hővös, fagymentes helyen, szilárd- nem nedvszívó padlójú helységben szabad 
tárolni. Ne engedje, hogy a tárolóedénybe víz kerüljön. A már kinyitott tartályokat gondosan újra le 
kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a kiömlés megakadályozása érdekében.  
Nem szabad címkézés nélküli tartályban/edényben tárolni.   
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8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei:  
 

Kiegészítı információk a mőszaki feltételek kialakítására vonatkozóan: nincs további adat lásd a 7. 
pontot.  
Összetevık, amelyek határértékét nyomon kell követni a munkaterületen: - 
Kiegészítı információk: A gyártás során érvényes jegyzékbe vételt használtuk, mint bázis 
információt. 
Személyi védıfelszerelések: 
Általános védelmi és higiéniai rendszabályok:  
Általános szellıztetés, azonkívül helyi elszívás, ahol a kibocsátás történik, hogy az expoziciót az 
elıírt határérték alatt tartsuk. 
Tartsuk távol élelmiszerektıl, italoktól és takarmánytól. Azonnal távolítson el minden átitatódott és 
szennyezıdött ruhanemőt. Munkaszünetek elıtt és munka végeztével mosson kezet. Kerülje, hogy 
a szer a szemmel és a bırrel érintkezhessen. 
Légzés elleni védelem:  
Kismértékő kibocsátás vagy alacsony szennyezıdés esetén használjon porálarcot. Nagymértékő vagy 
hosszabb védtelen állapot esetén használjon személyi védıálarcot. 
Kezek védelme: védıkesztyő használata szükséges. 
 A kesztyő anyaga vízhatlan és kémiailag ellenálló legyen az anyaggal, az összetevıivel és a 
készítménnyel szemben. A hiányzó vizsgálatoknak köszönhetıen nincs javaslat a kesztyő anyagának 
alkalmasságára a termékkel a készítménnyel és a kémiai keverékkel való munka során. 
A kesztyő anyagának kiválasztásánál vegyük figyelembe az elhasználódási idıt, a diffúziós arányokat ás 
a degradációt. Az alkalmas kesztyő anyagának kiválasztásánál ne csak az anyagminıség, hanem a 
minıségi jelölések és a gyártó megfelelısége is legyen figyelembe véve. 
A kesztyő anyagának elhasználódási ideje: a pontos elhasználódási idıt a védıkesztyő gyártójának kell 
megadni, amelyet be kell tartani. 
Szem elleni védelem: Kémiai biztonsági védıszemüveg (szorosan illeszkedı gumiprofilos) viselése 
szükséges. 
Egyéb: A vészzuhany és szemmosó berendezések legyenek könnyen elérhetıek. 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
 
Általános információk 
 Megjelenési forma: fehér folyadék 
 Szag: jellegzetes 
 
Halmazállapot változások 
 Olvadáspont/tartomány: 0 C° 
 Forráspont: 89°C 
 pH érték:  7,5 
Gıznyomás 20°C-on: 23 kPa 
Sőrőség: 1,05 g/cm3 

Vízben oldhatóság: korlátlanul elegyedik 
 

10. Stabilitás és reakciókészség:  
 

Kerülendı anyagok: Fagytól védeni kell 
Veszélyes bomlástermékek: Nincs 
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11. Toxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:  
 
Akut toxicitás 
Elsıdleges irritációs hatások: 
LD50: patkány 2000 mg/kg 
Szem irritáció: Irritációs hatás.  
 

12. Ökotoxicitás az alapanyagra vonatkozóan:  
 

Ökotoxicitás: 
LC0: Leuciscus idus (96 óra): 100 mg/l 
EC20: photobact. Phosphoreum:  65 mg/l 
EC50: photobact. Phosphoreum:  420mg/l 
 
Ökológiai információ 
COD érték 281 mgO2/g 
BOD érték: 27 mg O2/g 
 
 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:  
 

Meg kell vizsgálni a termék újrafelhasználhatóságát. A készítmény maradékai, a véletlenszerően 
kiömlött anyag, illetve a kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak minısülnek, kommunális 
hulladékhoz nem keverhetık. Hatóságilag engedélyezett veszélyes hulladék átvevıhelyre kell 
elszállítani a hatósággal történt egyeztetés után. Tilos a készítményt, annak fel nem használt 
maradékát, csomagolóburkolatát élı vízbe, közcsatornába és talajba juttatni. Hígítás és semlegesítés 
nélkül élıvízbe, talajba vagy közcsatornába nem engedhetı. Szennyvíztisztító berendezésbe juttatás 
elıtt közömbösíteni kell. 
A veszélyes hulladék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM 
rendelet elıírásai az irányadók.  
Az EU tagországokban történı megsemmisítés során az Európai Hulladékjegyzék (EWL) szerint 
érvényes hulladék besorolást kell alkalmazni. EWC-kód besorolásánál, kérjük vegyék figyelembe az 
ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII.18.) és 10/2002 .(III.26.) KöM rendeletek A hulladékok 
jegyzékérıl.) 
A készítmény maradékait megfelelı tiszta, száraz, jól záró edényben kell győjteni. Az edényen jól 
olvashatóan fel kell tüntetni a tartalmát, elszállításig fedett, zárt helyen, kármentı tálcán kell tárolni. 
A kiürült tárolóedényeket fedett, zárt helyen, felirattal ellátva kell az elszállításig győjteni. 

 

14. Szállításra vonatkozó elıírások: 
 

ADR osztályba sorolás: nem jelölés köteles. 
 

15. Szabályozási információk: 
 
OTH Engedélyszám: OTH 3926-7/2008 
 
 
Érvényes törvények, jogszabályok, rendeletek: 
 
Nemzetközi szabályozások: 1907/2006/EK REACH Rendelet; 1272/2008/EK GHS/CLP 
Rendelet, 453/2010/EK rendelet 
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Veszélyes anyagok, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
készítmények: 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(IV.26.) ESzCsM  rendeletek a 

veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások 
illetve tevékenységek részletes szabályairól. 

 A 75/2003.(XII.23.) ESzCsM és 12/2002.(XI.16.) ESzCsM rendeletekkel 
módosított 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı 
anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások 
megelızésérıl. 

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

 38/2003.(VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid 
termékek elıállításának és forgalomba hozatalának feltételeirıl. 

 13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, 
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról. 

 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes 
anyagok jegyzékérıl. 

Veszélyes hulladékok:  98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeirıl. 

 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM valamint a 22/2004 
(XII.11.) KvVM rendeletek a hulladékok jegyzékérıl. 

 94/2002. (V.5.), 195/2002 (IX. 6.) és 37/2006. (II. 20.) kormányrendeletek 
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkezelésének részletes szabályairól. 

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a 
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimálisszintjérıl. 

 
 Az adatlap a 44/2000 (IX. 30.) EüM rendelet elıírásainak megfelelıen 
készült a 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet és a 26/2000 (IX. 30.) EüM rendelet 
felhasználásával. 

 

16. Egyéb: 
 

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és 
irodalmi adatok alapján állítottuk össze. Az érvényben lévı elıírások és rendelkezések betartása a 
felhasználó kötelessége. 
Mőszaki személyzetünk szívesen válaszol kérdéseikre, mely a biztonságos kezelési és használati 
eljárásokra vonatkoznak, a termék megfelelı használatért a mindenkori felhasználó a felelıs. 
 
Felülvizsgálat során változott: 2.  
Budapest, 2013. 07. 05. 

 
 
 
 
 


