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1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 
1.1. Kereskedelmi név: Ioncserélt víz 
1.2. A készítmény felhasználása: Akkumulátorok, párologtatók, gőzvasalók stb. utántöltésére. 
1.3. Társaság/vállalat azonosítása: 
 
Gyártó és forgalmazó neve, címe: SZILOR Termelő és Kereskedelmi KFT 

H-1107 Budapest, Szállás u.16/a. 
Telefon: 433-2690 
Fax: 433-2691 
E-mail: szilor@szilor.hu 
 

A forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése: 
     Póth Antal 
     poth.antal@szilor.hu 
1.4. Sürgősségi telefon:  Szilor Kft. Póth Antal, 433-2690, munkaidőben. 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon: (36 1) 476-6400, 476-6464 
Díjmentesen, 0-24 óráig hívható zöld szám: (36 80) 201-199  

2. Veszélyesség azonosítása: 
2.1. Lehetséges veszélyek:  
Speciális veszélyek nincsenek 
3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ: 
Ionmentesített víz 
4. Elsősegélynyújtási intézkedések: 
4.1. Permet/gőz belégzése esetén: 
Speciális kezelést nem igényel 
4.2. Bőrrel való érintkezés esetén:  
Speciális kezelést nem igényel 
4.3. Szembe kerülés esetén:  
Speciális kezelést nem igényel 
4.4. Lenyelés esetén: 
 Speciális kezelést nem igényel 
4.5. Aspiráció:  
Speciális kezelést nem igényel 
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5. Tűzvédelmi intézkedések: 
Intézkedést nem igényel (Nem éghető) 
6. Intézkedések baleset esetén: 
6.1. Személyekre vonatkozó védelem:  
Speciális intézkedést nem igényel 
6.2. Környezetre vonatkozó védelem:  
Speciális intézkedést nem igényel 
6.3. A szennyezés mentesítés módszerei: 
Speciális intézkedést nem igényel 
7. Kezelés és tárolás: 
7.1. Kezelés:  
7.1.1. A biztonságos kezelés feltételei:  
Speciális kezelést nem igényel 
7.2. Tárolás: 
7.2.1. Tároló edényzetre és helységre vonatkozó követelmény: A készítményt eredeti 
csomagolóanyagában, szobahőmérsékleten tároljuk. 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem: 
8.1. Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték: - 
8.2. Az expozíció ellenőrzése:  
8.2.1. Foglalkozási expozíció ellenőrzése: 
Általános védelem és higiénés feltételek: 
a) Légzésvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásakor nem szükséges. 
b) Kézvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásakor nem szükséges. 
c) Szemvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásakor nem szükséges. 
d) Testvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásakor nem szükséges. 
8.2.2. Környezeti expozíció ellenőrzése: nincs speciális információ. 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
9.1. Általános információ 
Halmazállapot:  folyadék 
Szín:    színtelen 
Szag:    szagtalan 
9.2.Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk 
pH-érték (20 0C -on):  kiforralás nélkül 4,5-7 
    kiforralás után 5,8-7 
Bepárlási maradék:  max. 0,0005 % 
Vezetőképesség:  kiforralás után max.     50 µs /normál felhasználási területre/ 
 10 µs /speciális felhasználási területre, külön 
megrendelésre gyártjuk/ 
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10. Stabilitás és reakciókészség: 
Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és 
előírásszerűen tárolva stabil termék. 
11. Toxikológiai információk: 
Akut toxicitás: Nincs akut toxikus hatás. 
Krónikus toxicitás: Embri és állati fogyasztásra nem alkalmas. 
Az ozmotikus hatások következtében nagy mennyiségű fogyasztása sejtkárosodást okozhat. 
12. Ökológiai információk: 
Nincs lényeges hatás. 
13. Ártalmatlanítási szempontok: 
Speciális intézkedést nem igényel. 
14. Szállítási információk: 
Az alábbi szállítási szabályozások nem érintik. 
Nincs megszorítás a szállításra vonatkozóan. 
14.1. Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID): Nem tartozik a hatálya alá 
14.2. Tengeri szállítás (IMDG-kód): Nem besorolt 
14.3. Légi szállítás (ICAO/IATA): Nem besorolt 
 
15. Szabályozási információk: 
A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény, illetve annak 
végrehajtásáról szóló 26/2007.(VI.7.)EüM. rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú 
rendelet, valamint a 67/548/EK Irányelv és az egyéb vonatkozó irányelvek 1999/45/EC, 
2001/59/EC, 2001/58/EC és az 1907/2006/EK rendelet alapján készült. 
 
Veszélyesség szerinti besorolás: Nem mérgező 
Veszélyességi szimbólum: Nincs 
A gyártó által kiállított adatlap a 1907/2006/EK Irányelv szerint készült. 
Alkalmazott törvények, rendeletek, jogszabályok: 
Kémiai biztonságról: 2000. évi XXV. számú törvény ; Veszélyes anyag és készítményről: 
módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet ; Munkavédelem : 2004. évi XI. és az 1997. 
évi CII. tv-el módosított 1993. évi XCIII. Törvény ; Munkahelyi levegő határértékek : módosított 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelete ; Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. Rendelet, 
1996. évi XXXI tv. A 9/2000.(II.16.) BM r-el módosított 35/1996.(XII.29.)BM r. ; Hulladék : 
2004. évi XXIX tv.-el módosított 2000.évi XLIII.törvény. 
98/2001 (VI.15.) Korm.r, 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet. 94/2000.(V.5.) Korm. r. ; 
Mosószerek:  648/2004/EK r. ; Biológiai lebomlás : 6/2001.(II.28.) KöM rendelet.  
5/2004.(IV.23.) KvVM. R. 67/548/EK, 1999/45/EC, 2001/59/EC, 2001/58/EC, 1907/2006/EK 
Irányelvek 
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16. Egyéb információk: 
 
Forrásmegjelölések: 
A készítmény komponenseinek biztonsági adatlapja 
A magyar és az EU veszélyes anyag lista 
Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák 
CONCAWE adatbázis 
 
Felülvizsgálat napja: 2012-02-10 
Változás az előző kiadáshoz képest: nem történt. 
 
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás 
időpontjában fontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű 
munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként 
szolgálhatnak, nem arra szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. A biztonsági 
adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és 
kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Póth Antal 
Cégvezető 


