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 Gyártói és forgalmazói nyilatkozat 

 

A C.S.G. Kft. és az Ecowian Magyarország Kft., az Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszercsalád gyártói és 

forgalmazói igazoljuk, hogy a Safa Gate Kft. által forgalmazott Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép, 

fertőtlenítőszeres töltésénél alkalmazott Ecowian Higén+99 fertőtlenítőszer, a cégünk által előírt 

higítási arányban előállított ködpermet NEM KÁROS a bőrre, ruházatra, arcra, kézre, szemre, hajra, 

táskára.  

A fent leírt módon használt és hígított fertőtlenítő szer semmilyen módon nem káros az emberre, és a 

tárgyakra. 

Keverék: 
Kémiai leírás: városi ivóvízhálózatból vett vízből, elektrolízissel történő kezelés által, klorid-ion tartalmú 
adalékanyagok hozzáadásával készülő ipari felületmosó és fertőtlenítőszer, ívóvíz fertőtlenítőszer, 
medencevíz fertőtlenítőszer (elektrokémiailag oxidált víz).  

 
Prekurzor: 0,1 - 3 % Nátrium-klorid  (CAS szám: 7647-14-5;  EK-szám: 231-598-3) 
 
Veszélyek:  
A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 
Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!   
 

A keverék osztályozása:                                                                                                                               

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján:                                                                                         

Nem minősül veszélyes keveréknek.                                                                                                                                

Hatóanyag tartalom: Nátrium-kloridból elektrolízissel előállított aktív klór                                                      

Aktív klór: minimum  35 mg/100 ml ( 0,035 % )                                                                                         

Címkézési elemek:                                                                                                                                               

Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek.                                                                                                                        

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: nincsenek. 

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek: 

Eredeti, ép, bontatlan, megfelelő jelöléssel ellátott csomagolásban, jól szellőztethető, direkt 

napsütéstől és hőhatástól védett, hűvös, száraz helyen tárolandó. 

Ellenőrzési paraméterek: 

 

 

DNEL értékek 
Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Rövid távú 
(akut) 

Hosszú távú 
(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Munkavállaló 
Helyi  nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Rendszerszintű nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 
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PNEC értékek 

Közeg Érték Megjegyzés 

Édesvíz nincs adat nincs 

Tengervíz nincs adat nincs 

Édesvízi üledék nincs adat nincs 

Tengervízi üledék nincs adat nincs 

Szennyvíztisztító telep (STP) nincs adat nincs 

Szakaszos kibocsátás nincs adat nincs 

Másodlagos mérgezés nincs adat nincs 

Talaj nincs adat nincs 

 
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 
 

Paraméter Érték / Vizsgálati módszer / Megjegyzés 

1. Külső jellemzők 
színtelen, vagy nagyobb koncentrációban enyhén sárgás 
folyadék 

2. Szag termékre jellemző, klór  

3. Szagküszöbérték nincs adat* 

4. pH-érték 6-8 

5. Olvadáspont/fagyáspont nincs adat* 

6. Kezdő forráspont és forrásponttartomány nincs adat* 

7. Lobbanáspont nem éghető 

8. Párolgási sebesség nincs adat* 

9. Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot) nincs adat* 

10. Alsó/felső gyulladási határ vagy robbanási tartományok nincs adat* 

11. Gőznyomás nincs adat* 

12. Gőzsűrűség nincs adat* 

13. Relatív sűrűség nincs adat* 

14. Oldékonyság(ok) vízben korlátlanul oldódik 

15. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nincs adat* 

16. Öngyulladási hőmérséklet vizes oldat, nem gyúlékony 

17. Bomlási hőmérséklet nincs adat* 

18. Viszkozitás nincs adat* 

19. Robbanásveszélyesség vizes oldat, nem robbanásveszélyes 

20. Oxidáló tulajdonságok nincs adat* 

 

Reakciókészség: Nem ismert.                                                                                                                                

Kémiai stabilitás:           Normál hőmérsékleten, általános munkakörülmények között stabil.                              

A veszélyes reakciók lehetősége:    Veszélyes reakciók nem ismertek.                                                           

Kerülendő körülmények:  Kerülendő körülmények nem ismertek.                                                              

Nem összeférhető anyagok:   Nem összeférhető anyagok nem ismertek.                                                   

Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek 

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:                                                                                                      

Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait.       

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 

kritériumait.                                                                                                                                                        

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás 

kritériumait.                                                                
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 Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a 

besorolás kritériumait.                                                                                                                                              

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti 

a besorolás kritériumait.                                                                                                                               

Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Toxicitás:                                                                                                                                                                             

Nem áll rendelkezésre ökotoxikológiai adat.                                                                                                               

Az elektrolizerrel előállított oldat nem veszélyes a környezetre. 

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA:                                                                                                                                        

Nem tartozik a veszélyesáru szállítási egyezmények hatálya alá. 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek:                                                                 

Az összetevők ismert veszélyein alapuló számítási eljárás alapján nincs veszélyesként osztályozva.  

 

Ez a nyilatkozat a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján 

készült, és megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak.  

A nyilatkozatba foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában 

pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából 

származnak.  

A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett 

megfontolások is szükségessé válhatnak.  

A nyilatkozatban foglalt információk mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési 

módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A Hőmérő- és Fertőtlenítő Gép 

fertőtlenítőszeres töltését kizárólag az előírt higítási arányban ajánljuk. 

A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel 

folytatott tevékenységre vonatkozik. 

 

Budapest, 2020.08.14 
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