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BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP
Útkáli környezetbarát jégmentesítő 10/1, 50/1, 800/1, 1000/1
1.

A készítmény neve:
Útkáli Progress környezetbarát jégmentesítő
Származási hely: Oroszország
Forgalmazó: Szabadagazda Kft; 1192 Budapest, Margit utca 9./2

2.

Összetétel:

kálium klorid:
Magnézium-klorid:
Nátrium-klorid:
Kalcium-klorid:
Sűrűség:

3.

Veszélyesség szerinti besorolás:

70%-75%
14%-16%
14%-16%
1%
1.2-1.4g/cm3

EU veszélyjel:
S mondatok:
S1/2 gyermekek elől elzárva tárolandó
S13 élelmiszertől és italtól, állati takarmánytól távol tartandó
S24 bőrrel való érintkezés kerülendő
S25 kerülni kell a szembe jutást
4.

Elsősegélynyújtás:
Bőre jutás esetén: bőrfelületet bő vízzel lemosni
Szembe jutás esetén: szemet langyos, enyhén folyó vízzel kell öblíteni.

5.
5.1.

6.

Tűzveszélyesség: E osztály, nem éghető.
Tűzoltás: A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg.
A környezeti tűznek megfelelő tűzoltószert kell alkalmazni.
Óvintézkedés baleset esetén:

6.1.

Személyi védelem: Kiszóródás esetén az eltávolítást végző személyek részére
védőkesztyű, szükség esetén szemüveg biztosítása indokolt.

6.2.

Kiömlés esetén: A kiszóródott anyagot össze kell söpörni, a porképződést kerülni kell,
feliratozott edénybe kell rakni. A területet bő vízzel fel kell mosni.
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7.

Kezelés és tárolás: Száraz, nedvességmentes, jól szellőző helyen.

8.

Az egészséget nem veszélyeztető munkahelyi feltételek:

8.1.

Műszaki intézkedések: adagolása, felhasználása porzás-mentes eljárással történjen.

8.2.

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: külön határérték megállapítása nem
szükséges.

8.3.

Egyéni védelem: Védőkesztyű, szükség esetén szemüveg használata indokolt. (Kerülni
kell a termék szembe, bőrre jutását). A termék használata után kézmosás szükséges.

9.

Fizikai-kémiai jellemzők:
Halmazállapot: szemcsés
Szín: szürkés fehér
Szag: jellegzetes

9.1.1. Stabilitás és reakciókészség:
Veszélyes reakciók nincsenek illetve nem ismeretesek,
Veszélyes bomlástermékek nincsenek.
10. Toxikológiai információk: LD 50 patkány p.o.: 3000 mg/kg.
11. Ökotoxikológiai adatok: Vízminőség veszélyességi osztály: WGK 0, a vizet
általában nem veszélyeztető anyag.
12. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: A termék maradékai, göngyölegei kommunális
hulladékként kezelhetők.
13. Szállításra vonatkozó előírások:
Közúti szállítás: nem veszélyes áru
14. Szabályozási információk:
A 44/2000.(XII.27.)EüM rendelet 7.§-a szerint.
15. A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint, helyes
és pontos, de a javaslatainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás
körülményei hatáskörünkön kívül esnek.

