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Biztonságtechnikai adatlap
készült a 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása
A termék megnevezése:

BioGuarde I.- C5 Odor Neutralizer

A készítmény típusa, felhasználása: bűzmentesítő biotermék
Gyártó:

Biological Solutions LLC
Cím:900 East Liberty St., Sumiter., S.C. 29153 Amerikai Egyesült Államok
Telefon: (+1) 803 775 8663

Forgalmazó: Malatech Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 1214 Budapest, Orion u. 14.
Telefon: (+36) 1 278 0850
Fax: (+36) 1 276 5670
E-mail: info@malatechwater.com
A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@malatechwater.com
A forgalmazó cég segélyhívószáma: (+36) 30 377 8089, (+36) 1 278 0850

2. A veszélyek azonosítása
A termék nem tartalmaz emberre, környezetre, élővilágra vonatkozó irányelv szerinti káros anyagokat.

3. Összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről
Természetben előforduló, nem patogén, genetikailag nem módosított baktérium-törzsek szintén természetes alapú tápanyagokkal
kiegészítve.
A 88/379/EGK irányelv 3. cikke (6) bekezdésének a) pontja szerinti veszélyes anyagokat nem tartalmaz.
A 67/548/EGK irányelv szerinti egészségre káros anyagokat nem tartalmaz.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Bőrrel való érintkezéskor: Allergiára erősen hajlamos egyének esetében enyhe pirosodás léphet fel a kézfejen vagy az alkaron,
orvosi beavatkozás nem szükséges, ez esetben a termék használatához gumikesztyű viselése ajánlott
Szemmel való érintkezéskor: A folyadék nagy mennyiségben szembe kerülve irritációt okozhat, a szemet bő vízzel ki kell öblíteni.
Orvosi beavatkozás nem szükséges.
Lenyeléskor: nincs ismert tünet, de a termék nem emberi fogyasztásra készült.
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5. Tűzvédelmi intézkedések
Az anyag nem tűzveszélyes. Tűz esetén bármely oltásra alkalmas anyag illetve berendezés használható. Speciális védőöltözet oltás
esetén szükségtelen.

6. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén
Nincs szükség bárminemű intézkedésre, az anyag sem humán-egészségügyi, sem ökológiai vagy ökotoxikológiai szempontból nem
minősül veszélyes anyagnak.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés: a termék nem veszélyes anyag, ezért speciális kezelési eljárás nem indokolt.
Tárolás: A termék szavatosságára vonatkozó adatok eredeti csomagolásában bontatlanul érvényesek. A csomagolást megbontva az
anyag száraz, hűvös helyen tartandó, tiszta vízzel hígítva a termék élettartama jelentősen rövidül. 28 Celsus alatt, közvetlen napfénytől
elzárva tartandó.

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések
Védőruházat:
Szemvédelem:
Test- és kézvédelem:
Egyéb védelmi előírások:

nem szükséges
nem szükséges
nem szükséges, túlérzékeny személyek viseljenek védőkesztyűt
-

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenési forma:
Szín:
Vízoldhatóság:
Szag:
Sűrűség:
Olvadáspont:
Gyulladáspont:

folyadék
sötétbarna
oldódik vízben
enyhén földszagú
~1,0 g/cm3
nincs adat
nem gyúlékony
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10. Stabilitás és reakciókészség
Stabilitás:

stabil

Reakciókészség: az anyagnak veszélyes komponense, bomlásterméke, polimere nincsen. Erős savakkal, bázisokkal, ökotoxikus
vegyületekkel való érintkezés tönkreteheti a terméket, elpusztítva a hatóanyagát jelentő természetes mikroorganizmusokat-enzimeket.

11. Toxikológiai információk
Toxikus anyagot nem tartalmaz.

12. Ökológiai információk
A terméknek ökológiai negatív hatásai nincsenek, minden komponense biológiailag bontható. Szennyvíztisztító telepre kerülve további
előnyös hatásokat fejt ki a biológiai iszapra.

13. Ártalmatlanítási útmutató
Sem a termék, sem csomagolóanyaga nem minősül veszélyes hulladéknak.

14. Szállítási információk
A tárolásra vonatkozó előírásokat (7. pont) kell szállítás esetén is betartani, egyéb előírás nincs.

15. Szabályozási információk
A termék magyarországi forgalomba hozatalát a Malatech Water Kft. részére a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
részletes laboratóriumi vizsgálatai alapján engedélyezte az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a 16/2002. (IV.10.) sz. EüM rendelet szerint.

OTH Engedély száma: OTH 4699-2/2006

16. Egyéb információk
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által kiadott adatlap alapján készült; meggyőződésünk szerint a gyártói adatlapban foglalt
adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet és módosításai előírásainak. Mivel nincs befolyásunk a
termék biztonságos használatára ható minden faktorra, az adatalap nem képezi semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi kötelezettség
vagy felelősségvállalás alapját a bármilyen körülmények között történő használatból vagy helytelen használatból, tárolásából,
kezeléséből, ártalmatlanításból adódó következményekért, kárért, veszteségért, költségért.

