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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító 
Buz®Wipe

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása 

Az anyag vagy keverék felhasználása
Mosó- és tisztítószer (beleértve oldószer alapú termékeket)
Oldószer tartalmú, ill. veszélyes anyagokat nem tartalmazó általános

 tisztítószer 
Eljáráskategória [PROC]: 8, 10

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Gyártó
Cégnév: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Utca: Fraunhofer Str. 17
Helység: D-87700 Memmingen
Telefonszám: +49(0)8331 930-6 Telefax: +49(0)8331 / 930-880
E-mail: labor@buzil.de
Internet: www.buzil.com
Szállító
Cégnév: Sigron Magyarország Kft.
Utca: Vállalkozók útja 3.
Helység: 6400 Kiskunhalas
Felelős személy: Nagy Viktor
Telefonszám: +36-77-520-126 Telefax: +36-77-520-127
E-mail: office@sigron.hu info@sigron.hu
Internet: -

1.4 Sürgősségi telefonszám +36-80-201-199
A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Az 1272/2008/EK [CLP] rendelet értelmében a keverék nem veszélyesként van osztályozva.
A  termék  önfenntartó  módon  nem  ég.  < 60°C  gyuladáspont  ellenére  nem  tartozik  a
gyúlékony kategóriába. 

2.2 Címkézési elemek 
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

2.3. Egyéb veszélyek 
A keverék anyagai  a PBT /  vPvB kitételeinek  a REACH,  XIII.  melléklet  értelmében nem
felelnek meg.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
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3.2. Keverékek
Veszélyes anyagok a keverékben
CAS-szám Megjelölés % [tömeg]

EK-szám Indexszám REACH-szám
1272/2008/EK [CLP] rendelet szerinti osztályozás 

64-17-5 Etanol (Etil-alkohol) 5 - < 10 %
200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43
Flam Liq. 2, Eye Irrit. 2, H225 H319
Alkyl alcohol ethoxylate 1 - < 5 %

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, H302 H 319
A H és EUH-mondatok teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ. 
Az összetevők megállapítása a 648/2004/EK rendelet szerint 

< 5% nem-ionos-tenzidek, illatanyagok (limonén, hexyl cinnamal), tartósítószerek 
(Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Belélegzéskor
Biztosítson friss levegőt.

Bőrrel való érintkezést követően 
Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni.
A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 

Szembe kerülést követően
Azonnal óvatosan és alaposan szemzuhannyal vagy vízzel leöblíteni.

Lenyelést követően
A szájat azonnal ki kell öblíteni és sok vizet inni.
TILOS hánytatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Nem állnak rendelkezésre információk. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Tünetileg kell kezelni. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag: 

Vízpermet, alkoholálló hab, száraz por, Szén-dioxid (CO2) 
Az alkalmatlan oltóanyag:

Teljes vízsugár.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek
Szén-dioxid
Szén-monoxid.
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5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Oltási intézkedések a környezeti feltételek szerint. 

További információk 
A  kontaminált  oltóvizet  elkülönítve  gyűjtse.  Ne  engedje  a  csatornába  vagy  a  
környezeti vizekbe.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Személyi védőfelszerelést kell használni. (lásd a 8. részt)
Kerülni kell a bőrrel, ruhával való érintkezést és a szembe jutást.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad.
A talajvizekbe, talajba történő szivárgást meg kell akadályozni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, univerzálkötő) felitatni.
A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Személyi védőfelszerelésről: lásd 8. szakasz.
Ártalmatlanítás: lásd 13. szakasz.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülni kell a bőrrel, ruhával való érintkezést és a szembe jutást.
Más vegyszerrel ne keverje. 
Személyi védőfelszerelést kell használni. (lásd a 8. részt)
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Gázt/füstöt/gőzt/aeroszolt ne lélegezze be.
Csak jól szellőztetett helyen használható. 

Tanács a tűz és robbanás megakadályozására tett intézkedések:
Semmilyen különleges tűz elleni óvintézkedések nem szükségesek.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek

A tartályokat szorosan lezárva kell tartani.
Összeférhetetlen termékek 

Semmilyen különleges óvintézkedések nem szükségesek.
Tárolási osztály: TRGS 510: 12

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
A termék tisztító és ápoló termékekre vonatkozó kódja (Giscode): GU 50

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek
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Foglalkoztatási expozíciós határértékek (TRGS 900)
CAS-szám Megnevezés ppm mg/m3 F/m3 Felső

határérték
Típusa

111-90-0
64-17-5

Dietilén-glikol-monoetil-éter
Etanol

6
500

35
960

2 (I)
2 (II)

PNEC-érték
CAS-szám Megnevezés
Környezetvédelmi cél Érték
68515-73-1 Alkil-glükozidok
Édesvíz 0,74 mg/l
Tengervíz 0,074 mg/l
Édesvízi üledék 2,74 mg/kg
Tengervízi üledék 0,274 mg/kg
Talaj 0,15 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése
Egészségügyi intézkedések: 

A szennyezett ruhát le kell vetni. 
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni. 
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

Szem-/arcvédelem
Szemvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem
Ismételt közvetlen érintkezéskor: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
Alkalmas anyag: Nitril védőkesztyű.
Permeációs idő (átszakadási idő) percekben: > 480.
Megfelelő gyártmányok listája, részletes információkkal a permeációs időre nézve,  
kérés alapján szolgáltatható.

Bőr- és testvédelem 
A termék használata közben megfelelő védőruhát kell viselni. 

Légutak védelme 
Csak jól szellőztetett helyen használható. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Forma: Folyékony
Szín:
Szag: Parfüm, illatanyagok

Vizsgálati 
szabvány

pH-érték (20°C-on) 7,4-8,4
Állapotváltozások
Olvadáspont: 0 °C
Kezdeti forráspont és 
forrásponttartomány:

kb. 100 °C

Gyulladáspont: 51 °C
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Gyúlékonyság
Szilárd: nem alkalmazható
Gázhalmazállapot: nem alkalmazható
Alsó gyulladási határ: nem meghatározott
Felső gyulladási határ: nem meghatározott
Öngyulladási hőmérséklet 
Szilárd: nem alkalmazható
Gázhalmazállapot: nem alkalmazható
Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott
Oxidáló tulajdonságok 

Nem oxidáló
Gőznyomás: nem meghatározott
Sűrűség (25°C-on) 1,00 g/cm³
Vízben való oldhatóság: teljesen oldható
Oldhatóság egyéb oldószerekben

Nincs meghatározva
Megoszlási hányados: nem meghatározott
Dinamikus viszkozitás:
25°C-on)

< 10 mPa·s

Gőzsűrűség nem meghatározott
Párolgási sebesség nem meghatározott

9.2. Egyéb információk
Szilárd anyag tartalom nem meghatározott

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség
Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert. 

10.2. Kémiai stabilitás
Normál környezeti hőmérsékleten való tárolás esetén a termék stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert. 

10.4. Kerülendő körülmények
Normál környezeti hőmérsékleten való tárolás esetén a termék stabil.

10.5. Nem összeférhető anyagok
Nincs további információ.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Nincs ismert veszélyes bomlástermék. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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Akut toxicitás 
CAS-szám Megnevezés

Az expozíció útjai: Módszer    Dózis Fajok Forrás
64-17-5 Etanol (Etil-alkohol)

Szájon át LD50    > 2000 mg/kg Patkány ATE
Bőrön át LD50 > 2000 mg/kg Patkány ATE
Belélegzés gőz LC50 > 20 mg/l Patkány ATE
Alkyl alcohol ethoxylate 
Szájon át LD50 > 2000 mg/kg Patkány ATE
Bőrön át LD50 > 2000 mg/kg Patkány ATE
Belélegzés aeroszol LC50 5 mg/l Patkány ATE

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás
CAS-szám Megnevezés

A vízi környezetre 
mérgező 

Módszer    Dózis [h] [d] Fajok Forrás

64-17-5 Etanol (Etil-alkohol)
Hal akut toxicitás LC50 > 1000 mg/l 96 h
Alga akut toxicitás ErC50   > 100 mg/l
Rákfélék akut 
toxicitás

EC50 > 1000 mg/l 48 h

Alkyl alcohol ethoxylate 
Hal akut toxicitás LC50  10-100 mg/l 96 h
Alga akut toxicitás ErC50   10-100 mg/l
Rákfélék akut 
toxicitás

EC50 10-100 mg/l 48 h

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A preparátumban található felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó
648/2004/EK számú szabályzatban meghatározott biológiai lebomlási kritériumoknak.
CAS-szám Megnevezés

Módszer Érték d Forrás
Értékelés

64-17-5 Etanol (Etil-alkohol)
OECD 301 >60% 28
(OECD kritériumok szerint) biológiailag 
könnyen lebontható 
Alkyl alcohol ethoxylate 
OECD 301B/ISO 9439/EGK 92/69/V, 
C.4-C

>60%

(OECD kritériumok szerint) biológiailag 
könnyen lebontható 

12.3. Bioakkumulációs képesség
Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.
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12.4. A talajban való mobilitás
A termék nem lett vizsgálva. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A keverék anyagai  a PBT /  vPvB kitételeinek  a REACH, XIII.  melléklet  értelmében nem
felelnek meg.

12.6. Egyéb káros hatások
Nem állnak rendelkezésre információk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Javaslat

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő cégnek kell átadni. 

Hulladékkód (EWC) - termék
070699 szerves  kémiai  folyamatokból  származó  hulladékok,  zsírok,  kenőanyagok,

szappanok,  mosószerek,  fertőtlenítőszerek  és  kozmetikumok  termeléséből,
kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó
hulladékok, közelebbről nem meghatározott hulladékok 

Hulladékkód - csomagolás
150102 hulladékká  vált  csomagolóanyagok;  közelebbről  nem  meghatározott

abszorbensek,  törlőkendők,  szűrőanyagok  és  védőruházat,  csomagolási
hulladékok  (beleértve  a  válogatottan  gyűjtött  települési  csomagolási
hulladékokat), műanyag csomagolási hulladékok

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek
Nem szennyezett és kiürített csomagolás újrahasznosítható.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)
14.1. UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes. 

Belvízi szállítás (ADN)
14.1. UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes. 

Tengeri szállítás (IMDG)
14.1. UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes. 

Légi szállítás (ICAO)
14.1. UN-szám Ezen szállítási előírások értelmében nem veszélyes. 

14.5. Környezeti veszélyek
KÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: nem

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1.  Az  adott  anyaggal  vagy  keverékkel  kapcsolatos  biztonsági,  egészségügyi  és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EK jogszabályok 
2010/75/EU irányelv az ipari kibocsátásokról <30%
(VOC-irányelv)
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További megjegyzések 
mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet

Nemzeti előírások
Vízszennyezési osztály (D): 1 - enyhén vízszennyező
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Az adott keverék tekintetében nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

15. SZAKASZ: Egyéb információk 

Rövidítések és betűszók
ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 
IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 
IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált 
rendszere
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
CAS: Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám
LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál
LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis) 

Az információs követelmények és a kémiai biztonsági értékeléshez ECHA útmutató
szerinti folyamat kategóriák, fejezet R.12: 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
rendszerekben való felhasználása, amelynek során az expozíció esélye csekély.
PROC8a:  Anyag  vagy  készítmény  edényekbe/edényekből,  nagy
tartályokba/tartályokból  való  továbbítása  (feltöltés/leürítés)  nem  kijelölt
létesítményekben
PROC8b:  Anyag  vagy  készítmény  edényekbe/edényekből,  nagy
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC11: Nem ipari permetszórás
PROC19:  Kézi  keverés  közeli  érintkezéssel,  kizárólag  személyi  védőeszköz
rendelkezésre állása mellett

A vonatkozó H- és EUH-mondatok száma és teljes szövege
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

További információk
A  jelen  Biztonsági  adatlapban  szereplő  adatok  a  nyomtatás  időpontjában
birtokunkban  lévő  ismereteinknek  felelnek  meg.  Az  információk  támpontként
szolgálnak  a  jelen  biztonsági  adatlapon  feltüntetett  termék  raktározását,
feldolgozását,  szállítását és ártalmatlanítását illetően.  Az adatok más termékekre
nem  vonatkoznak.  Amennyiben  a  termék  más  anyagokkal  keveredik  vagy
feldolgozásra  kerül,  úgy  a  biztonsági  tájékoztató  adatai  nem  vonatkoznak
automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

G270 V16
(A veszélyes anyagokra vonatkozó jelen információk a szállító előbbi érvényes biztonsági

adatlapjából lettek kivonva)
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