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1. A készítmény neve Palma Parkettaápoló
1.1 Felhasználása: Parketta ápolásához.

1.2 Gyártó cég: Henkel Magyarország Kft, Ragasztástechnika

2600 Vác, Derecske dűlő 1.

Telefon: +36-27-314-835 Fax: +36-27-318-087

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel
A termék általános kémiai leírása: 5% alatt: anionos felületaktív anyagok, nem ionos felületaktív anyagok,

tartalmaz konzerválószert.

Egyéb összetevők: nátrium-citrát, illatanyag, színezék.

A készítmény bázis összetevője: felületaktív anyagok.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás
A készítmény a 44/2000. (Xll. 27.) EüM rendelet értelmében a termék nem jelölésköteles.

4. Elsősegélynyújtás
Belégzése esetén: nem jellemző

Bőrrel való érintkezése esetén: folyó vízzel, szappannal lemosni. Bőrvédő krémet alkalmazni. A

termékkel szennyezett ruhát le kell venni.

Ha az anyag a szembe kerül: a szemet folyó vízzel 10 percig öblíteni kell, adott esetben szakorvos

segítségét kell igénybe venni.

Lenyelés esetén: a szájüreget kimosni, 1-2 pohár vizet inni, orvost felkeresni.

5. Tűzveszélyesség
Használható oltószerek: minden szokásos oltószer használható.

Biztonsági szempontból nem használható oltószer: nem ismert.

Különös veszélyeztetés magától a terméktől, égéstermékeitől vagy a kilépő gázoktól: nem ismert.

Speciális védőfelszerelés a tűz oltásánál: nem szükséges különleges intézkedés.

6. Óvintézkedések baleset esetén
Személyi óvintézkedések: nem szükségesek.

Környezetvédelmi óvintézkedések: nagyobb mennyiségben a szennyvízelvezető rendszerbe nem kerülhet.

Felszedési/tisztítási eljárás: nedvszívó anyaggal (homok, föld, mészkőliszt) az anyagot azonnal fel itatni.

A maradékot bő vízzel fel kell mosni.
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7. Kezelés és tárolás
Kezelés: nincs szükség különleges intézkedésre.

Tárolás: csak eredeti csomagolásban lehet tárolni. Fagytól védeni kell.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Kiegészítő adatok a technikai berendezések tervezéséhez: nincs szükség különleges intézkedésre.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek.

Személyi védőfelszerelések: a szemmel történő érintkezést el kell kerülni. A bőrről bő vízzel és

szappannal kell lemosni. Bőrvédő krémet kell használni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságai
Megjelenés: folyadék

Szín: sárga-narancs opálos

Szag: illatos

pH: (hígítatlan) (20C) 9,2-10

Forráspont: 100 C, vizes fázis

Lobbanáspont: 100C –ig nincs lobbanáspont

Relatív sűrűség: (20 kb. 1,005-1,009 g/ml DIN 53217 T 5

Viszkozitás: (20C) 270-330 mPas Brookfield

10. Stabilitás és reakcióképesség
Kerülendő körülmények: nem ismert.

Kerülendő anyagok: rendeltetésszerinti felhasználás mellett nem ismertek

Veszélyes bomlástermék: nem ismert.

11. Toxikológiai adatok
A termékkel kapcsolatban szakszerű kezelés és rendeltetésszerinti felhasználás esetén egészségre ártalmas

hatást nem észleltek.

12. Ökotoxicitás
A termék által tartalmazott felületi feszültség módosítók legkevesebb 90%-ban biológiai úton lebonthatók.

WGK=2. Veszélyezteti a vizet.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 070608

Csak a teljesen üres göngyöleget szabad újra felhasználni. 

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A

különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások
Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, fagytól védetten.

RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR szerint nem veszélyes.

15. Szabályozási információk
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A 44/2000. (Xll. 27.) EüM rendelet értelmében a termék nem jelölésköteles.

16. Egyéb
A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és

semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.
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