
 

OMV CARISTAL SUMMER  
READY TO USE  

 

 

LC 6125/8  Oldalszám  1 
SEU2033v_HU / felülvizsgálva 2017.10.17 

 régebbi leváltott verzió 2016.10.07 
Ez a biztonsági adatlap a 1907/2006 előírás (EK), II. melléklete szerint lett kidolgozva 

 

 

LANG CHEMIE 
Herzog Friedrich Platz 1 
A 3001 Mauerbach/Bécs    BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
 
 

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKO ZÁS AZONOSÍTÁSA  
 
Kereskedelmi név:  OMV CARISTAL SUMMER- READY TO USE  
 
Azonosított felhasználás: Víz alapú autóablaktisztító az ablakmosó. 

 
Biztonsági adatlap szállítójának adatai:  
LANG CHEMIE 
Herzog Friedrich Platz 1 
A 3001 Mauerbach/Bécs 
Telefon: +43 (1) 979 15 86 0 
Fax: +43 (1) 979 72 01 
e-mail: traxler@lang-chemie.at 
Gyártónál működő segélyhívó szám (munkaidőben): +43 (1) 406 43 43  
  
Magyarországi forgalmazó: TEGEE Hungaria Kft.  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 13.  
Tel.: +36-1-436 -7240  
Fax: +36-1-436-7241  
Termékinformáció: info@tegee.hu  
www.tegee.hu  
  
Sürgősségi telefonszám:  
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  
Cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
Telefon: 06 1 476 6464  
Díjmentesen hívható zöld szám: 06 80 20 11 99 

 
 

2. SZAKASZ: VESZELYESSEG SZERINTI BESOROLAS  

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint  
 
A GHS szempontok értelmében, a termék nem képezi besorolás tárgyát. 
 
Classification according to Directive 67/548 / EEC and 1999/45/EC  
 
Az EK irányelvek szerint, a termék nem igényel címkézést. 
 
 

2.2 Címkézési elemek 

Labelling in accordance with Directive (EC) No. 127 2/2008 (CLP) 
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Globálisan harmonizált rendszer, EU (GHS) 
A GHS szempontok értelmében, a terméket nem szükséges címkézni. 

 
 Egyéb információ a címkézésr ől: 

További információk: a helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat szerint szükséges 
kezelni. 

 

Egyéb veszélyek (GHS) 
Az ajánlott kezelés és tárolás feltételei között nem ismert különleges veszély. 

 
 

3. SZAKASZ: ÖSSZETETEL VAGY AZ ÖSSZETEVOKRE VONATKO ZO ADATOK  

3.2 Keverék 

A készítmény kémiai jellemzése  
Tartalmaz többek között felületaktív anyagot, illatanyagot, festéket, komplex-képző szert és 
antisztatikus szert. 
 

Veszélyes összetev ő: 
Összetev ő neve  Súly%  CAS# EC# Osztályozás (EK-

rendelet)  

Nátrium- 

   lauril-éter-szulfát 
          <1%     3088-31-1        221-416-0 

1272/2008 

H315, H318 

 
 Az R-mondatok és H-mondatok teljes szövegét: lásd a 16. szakaszban.  

 
 

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK  

4.1 Szembe  kerülés  esetén: 
Alaposan öblíteni kell bő tiszta vízzel több percen keresztül. Orvoshoz kell fordulni. 
 

4.2 Bőrrel  való  érintkezés  esetén: 
Mossa le a bőrt alaposan bő vízzel. 
 

4.3 Lenyelés esetén: 
A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. Adjanak inni sok vizet. Hánytatni tilos. Orvoshoz kell 
fordulni. 
 
 

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK  

5.1 A megfelel ő oltóanyag: 
A termék nem fog égni. Válasszon oltóanyagot a környezet függvényében. 
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5.2 Az alkalmatlan oltóanyag: 
Nem értelmezhetõ 

 

5.3 Rendkívüli t űz és robbanásveszély: 
Nem értelmezhetõ 

 
 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZER Ű EXPOZÍCIÓNÁL  

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások 
A veszélyes területet el kell szigetelni el meg kell jelölni. 
Ha lehetséges, szüntesse meg a szivárgást. 
 

6.2 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai: 
Összegyűjtsük a hulladék újrahasznosítás/ sártalmatlanítása (például. szivattyú, vákuum stb.). 
 

6.3 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Nem érintkezhet felszíni- vagy talajvizekkel. 
 
 

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS  

7.1 Handling 
Tiszteletben kell tartani a szokásos óvintézkedéseket amelyeket vegyszerek esetén 
alkalmaznak. 
 

7.2 Tárolás 
Fagyásmentes helyen tárolandó. 

 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k) 
Lásd az 1. pontban megadott ajánlásokat. 

 
 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM  

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 

MAK érték   N/A 
 

8.2 Egyéni véd őfelszerelés: 

Légutak védelme 
Nem szükséges rendeltetésszerű használat esetén. 
 
Kézvédelem  
A tisztítószerek használata esetén szokásos kézvédelmet kell alkalmazni. 
 
Szemvédelem 
Nem szükséges rendeltetésszerű használat esetén. 
 
Testvédelem 
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Nem szükséges rendeltetésszerű használat esetén. 
 
Foglalkozási higiénia 
Kerülni kell az érintkezést a szemekkel, bőrrel, és ruházattal. 
Ezen túlmenően, tiszteletben kell tartani a szokásos biztonsági gyakorlatot a mosó- és 
tisztítószerek kezelése esetén. 
 
 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK  

Megjelenés 

Kialakítás: folyadék 
Szín:  sárga színű 
Szag:  illatosított, citrom 
 
 
 
Fizikai adatok 

pH:  Kb. 8 a  20°C 
Sűrűség  Kb. 1g/cm3  a  20°C 
Vízben oldékonyság   elegyíthető 

 
 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG  

A Veszélyes reakciók lehet ősége: 
Nem ismert megfelelő kezelés és tárolás esetén. 
 
Veszélyes bomlástermékek: 
Nem ismert megfelelő kezelés és tárolás esetén. 
 
Hőre való bomlás: 
Nem ismert megfelelő kezelés és tárolás esetén. 
 
 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK  
A termékről nem állnak rendelkezésre kísérleti toxikológiai adatok.  
 
 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  
A termékről nem állnak rendelkezésre kísérleti ökológiai adatok. 
Óvatosságból, bizonyosodjon meg arról, hogy a termék nem kerül a környezetbe ellenőrizetlen 
módon (lásd még Környezetvédelmi óvintézkedések a 6. szakaszban). 
 
 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK  

A készítmény ártalmatlanítása 
Ezt az anyagot vagy maradékát speciális hulladékok gyűjtőhelyére kell eljuttatni. 
Ne dobja ki a maradékokat háztartási hulladékkal együtt.  
Ne ürítse a maradékot mosdóba vagy vécébe.  
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Hulladék besorolás 
Az ÖNORM S 2100 osztályozás szerint a következő kategória-kódokat kell alkalmazni: 
A termék maradéka: 594 (Detergentien- und Waschmittelabfälle – Detergents and Washing 
Agent Waste) 

 EWC kód: 16 10 04 
 
 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
 
ADR/RID: 
A közlekedési szabályok szerint nem minősül nem veszélyes árunak. 

 
 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK  

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi el őírások/jogszabályok 
 
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  
� 1907/2006/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK 
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről  

• A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról  

• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. 
december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról  

• 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  
• 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról  
• 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékéről  
• 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 

Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről  

  
• 2013. évi CIX. 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  

• 2013. évi CXI. törvény Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat 
kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról  

• 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól  
• Egyéb szabályozások:  
 



 

OMV CARISTAL SUMMER  
READY TO USE  

 

 

LC 6125/8  Oldalszám  6 
SEU2033v_HU / felülvizsgálva 2017.10.17 

 régebbi leváltott verzió 2016.10.07 
Ez a biztonsági adatlap a 1907/2006 előírás (EK), II. melléklete szerint lett kidolgozva 

 

 

219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről  

nem tartozik a jogszabály 
hatálya alá  

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK 
rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról  

nem tartozik a jogszabály 
hatálya alá  

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 850/2004/EK 
rendelete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról  

nem tartozik a jogszabály 
hatálya alá  

Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 649/2012/EU rendelete 
a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról  

nem tartozik a jogszabály 
hatálya alá  

648/2004/EK Európai Parlament es a Tanács rendelete (2004. március 
31.) a mosó- es tisztítószerekről  

a termék tisztítási célokat 
szolgál, a rendelet előírásait 
be kell tartani.  

CMR összetevők  nem tartalmaz  
Engedélyköteles 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete alapján vagy 
különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyag  

nem tartalmaz  

Korlátozottan felhasználható anyagot 1907/2006 EK rendelet XVII. 
melléklete alapján  

nem tartalmaz  

  

 
Címkézés a 648/2004 sz. detergens rendelet VII mell éklete szerint:  
 
 
Tartalom: < 5 % felületaktiv anyag 
 
További összetevők:  Illatanyag, festék 

 
Az ártalmatlanítási szempontokat lásd a 13. szakaszban. 
 
 

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK  

A 3. szakaszban szerepl ő veszélyre utaló mondatok teljes szövege  
 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
 
 
A fenti információkat jelenlegi ismereteink alapján közöltük, és rendeltetésük kizárólag a 
termék leírása egészségügyi, és biztonsági szempontból. Mindezek nem jelentenek 
szavatosságot vagy garanciát jogi értelemben.  
A felhasználó feladata tiszteletben tartani minden vonatkozó előírást. 

 
 

Végső változás:  október 
Megváltozott pontok: Felülvizsgálat 
 


