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DCM Hortenzia kékítő 
  
1. Anyag meghatározás / gyártó  

 
Kereskedelmi név: DCM Hortenzia táp kékítő 
Típus: Kékítő 
  
Gyártó cég: De Ceuster Meststoffen n.v. (DCM) 

Bannerlaan 79  
B – 2280 Grobbendonk BELGIUM  
Tel: +32(0)14 25 73 57  
Fax: +32 (0)14 21 76 02  
e-mail: dcm@dcm-info.com  

  
Forgalmazó : Gramen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. 

1106 Budapest, Heves utca 53. 
Telefon: 06-30-9541884; e-mail: gramen@gramen.hu 

  
Sürgősségi telefonszám: Forgalmazó: 06-30-9541884 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel: 06 1 476 6464;  
Éjjel-nappal elérhető, ingyenesen hívható: 06 80 20 11 99 

 

2. Veszélyességi besorolás:       

 
Veszélyességi besorolás: nem veszélyes 
 

3. Összetétel / összetevőkről tájékoztatás     

 
Veszélyes összetevők nincsenek 
 

4. Elsősegélynyújtás: 

 
Belégzés: nem valószínű 

Bőr kontaktus: mossa le a bőrt szappannal és bő vízzel 

Szem: amennyiben a szembe kerül, öblítse tiszta vízzel kb 10-15 percig 

Lenyelés: öblítse ki a száját, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz, és 
mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot vagy a csomagolást. 

 

5. Tűzveszélyesség:  

-  
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Oltási eszköz: bármilyen oltási eszköz alkalmazható 

Speciális eljárás: hasonló bármely vegyi anyag oltásához 

Védőfelszerelés az oltáshoz: megfelelő védőöltözetben, légzőkészüléket is beleértve. 
 

6. Véletlen kiszóródás 
-  
Tisztítás: Tisztítsa meg a szennyezett felületet kefével, lapáttal vagy porszívóval. 

Tárolja biztonságos helyen a helyi / nemzeti előírásoknak megfelelően. 
:  

 7. Kezelés és tárolás 
 
Kezelés: Ne egye vagy igya meg a terméket. Ne használja állateledelként. 

Ne egyen, igyon és dohányozzon a termék használata közben. 
Mossa meg szappannal, bő vízzel és szárítsa meg a kezét és más kitett testrészeit 
mielőtt enne és inna, ill. elhagyja a munkahelyét. 

Tárolás: Tartsa távol ételtől, italtól és állateledeltől. 
Tárolja száraz, jól szellőztetett helyen. 
Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.  
Tárolja lezárva, az eredeti csomagolóeszközben. Használat után gondosan zárja 
vissza. 

 

8. Expozíció ellenőrzése / személyi védelem 
 
Légzésvédelem Légzésvédelem normál használat esetén nem szükséges 
Bőr védelem Nem szükséges. 
Szem védelem Nem szükséges normál körülmények között 
Kéz védelem Nem szükséges 
Lenyelés Ne egye meg, ne igya meg, ne adja állatoknak. Munka közben enni és inni tilos. 
 

9. Fizikai és kémiai jellemzők 
 
Fizikai állapot: kristály  

Szín: színtelen 

Szag: szagtalan 

Sűrűség: 1000 kg/m3 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Stabilitás és reakciókészség: normál körülmények között stabil 
Veszélyes termék lebomlás: kéntrioxid 
Kerülendő : nedvesség 
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11. Toxikológiai információk 
 
Egyéb: nincs adat  
 
 
12. Ökológiai információk: 
 
Biodegration (%): teljesen lebomlik széndioxiddá, vízzé és ásványi anyagokká, melyek a növény 

tápanyagául szolgálnak 
Környezetvédelmi 
óvintézkedések: 

Ne engedje a terméket folyó és állóvízbe, az oxigénhiány és eutrofizáció (víz 

elalgásodása) elkerülése érdekében 

 

13. Hulladék kezelés 

 
Általános: Ne használja a csomagolóanyagot más célra. 

A helyi / nemzeti előírásoknak megfelelőn kezelje.  
 

14. Szállítás 
 
Általános információk: Nem szabályozott 

A nemzetközi előírások szerint nem tekintendő veszélyes anyagnak. 
 
15. Szabályozási információk: 
 
R mondatok:  nincsenek 
S (szimbólumok):  nincsenek 
 
16. Egyéb  információk  
nincs 
 
A biztonsági adatlap tartalma és formája megfelel az Európai Parlament által hozott (EC) 1907/2006 
jogszabálynak.  
 
Felelősséget kizáró nyilatkozat és felelősség:  
Jelen Biztonsági adatlap megbízhatónak vélt forrásból származik. Mindazonáltal a megadott informáicók 
korrektségére semmiféle garanciát nem adhatunk. A termék szállítására, tárolására, felhasználási módjára és a 
hulladék kezelésére semmiféle ráhatásunk, és ezekről nincs tudomásunk. Ezért és más okok miatt nem 
tartozunk felelősséggel, és határozottan elhárítjuk a felelősséget a termék szállítása, tárolása, felhasználása és 
hulladék kezelése során keletkezett veszteségekért vagy károkért. Ez a Biztonsági adatlap erre a termékre 
készült. Amennyiben a terméket más termék alkotórészeként használják, jelen biztonsági adatlap elveszti 
érvényét.   

A Biztonsági adatlap vége 


