
 
 

 

Balance System Product Family® L&S LOMB 

növénykondicionáló készítmény 

 

Biztonsági Adatlap 

 

 

Kiadás: 001 

 

Kibocsátás dátuma: 2016. december 12. 

 

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

 

1.1. A termék azonosítása: 

A termék teljes neve: Balance System Product Family® L&S LOMB 

Rövid név: BS LOMB 

 

1.2. A Gyártó/Forgalmazó azonosítása: 

Cég: QCA Mastertrade Kft., 1144 Budapest, Ond vezér útja 5-7. I/12. 

 

1.3. Információ és segélyvonal: 

+3620 460 4868 és +361 789-6169  

 

 

2. Összetétel:  
 

Hatóanyagok: 

gyógy- és fűszernövények vizes kivonata valamint neem olaj és dudarit 

 

gilisztaűző varádics, vérehulló fecskefű, csalán, fehér üröm, mezei zsurló, fekete nadálytő, 

fokhagyma, torma, chili paprika, búzakorpa, neem olaj, dudarit 

 

Kísérő anyagok: 

víz 

 

3. Veszélyességi jellemzők: 

Nem tartalmaz veszélyes anyagokat, nem jelölés köteles  

 

 

 

4. Elsősegélynyújtás: 

 

Belégzés esetén: friss levegő biztosítása 

Bőrre kerülés esetén: Bő vízzel mossuk le 

Szembe kerülés esetén: A szemhéjat tágra nyitva, bő vízzel öblítsük. 

 



 
 

 

5. Tűzoltási intézkedések: 
Nem tűzveszélyes (E) 

 

Megfelelő tűzoltóanyag: A közelében tárolt anyagok függvényében. 

Különleges veszélyek: Nem ismert. 

Speciális védőfelszerelés: Nincs előírás. 

 

6. Intézkedések véletlen kiömlés, kiszóródás esetén: 
Személyre szabott óvintézkedések: Nincs előírás 

Eljárás a feltisztításra: A tárolásnál vagy szállításnál kifolyt anyagot fel kell itatni. 

 

7. Kezelés és tárolás:  

 

Kezelés: Hűvös, fagymentes helyen tárolandó 

Tárolás: A készítmény 15-25C0 közötti állandó hőmérsékleten, felbontatlan csomagolásban, 

hatásosság vesztés nélkül tárolható a gyártás dátumától számított 2 évig.  

 

8. Szabadba jutás, személyvédelem: 
Kerülni kell a készítmény szembe, szájba, és sérült bőrfelületre jutását. 

 

Légzésvédelem: Nem szükséges 

Szem védelme: Védőálarc használata szükséges 

Egyéb védőfelszerelés: Védőruha, védőkesztyű 

Munkaegészségügy: A munka végeztével a védőeszközöket le kell vetni, alapos tisztálkodás, 

zuhanyzás szükséges. Fertőzés, allergiás tünetek, vagy gyanú esetében a munkát azonnal abba kell 

hagyni, majd helyszíni elsősegély nyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell 

biztosítani. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

 

Forma:     Folyadék 

Szín:     Sárgásbarna 

Szag:     Édeskés-savanykás 

pH:     4   +/-0,5 

Viszkozitás:    1 

Olvadáspont:    Nem alkalmazható 

 

Forráspont:    100C0 

Gyulladási hőmérséklet:  Nem alkalmazható 

Lobbanáspont:    Nem alkalmazható 

Robbanási határok:  alsó:  Nem alkalmazható 

    felső:  Nem alkalmazható 

Térfogattömeg:    1,01 kg/m3 

Oldhatóság vízben:   Gyakorlatilag korlátlan 

 



 
 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség: 
Kerülendő körülmények: Fagy. 

Elkerülendő anyagok: Kívülről bevitt mikroszervezetek, kemikáliák. 

Veszélyes bomlástermék: Nincs ismert kockázat. 

 

11. Toxikológiai információk: 

 

Akkut toxicitás: Nincs ismert kockázat. 

Szem irritáció: Nincs ismert kockázat. 

Bőr irritáció: Nincs ismert kockázat. 

Lenyelés: Nincs ismert kockázat 

 

12. Ökológiai információ:  

Biológiai lebonthatóság: A környezetben a készítmény szerves anyag tartalma lebomlik, a kijuttatott 

mikroszervezetek sejt száma a környezeti körülményeknek megfelelően az adott/kezelt közegben 

megemelkedik vagy lecsökken. 

Ökotoxikus hatások: Nincs ismert kockázat. 

 

13. Hulladékkezelési szempontok: 

Termék: A készítményt a felhasználási előírásoknak megfelelően alkalmazva nem keletkezik 

hulladék. 

Csomagolóanyag: A csomagolóanyag nem veszélyes hulladék, azt az ország jogszabályi előírásainak 

megfelelően kell kezelni. 

 

14. Szállítási információk:  
Nem tartozik az ADR hatálya alá, szállításkor kerülni kell a készítmény kiömlését, szétfolyását. 

A készítmény szállítási szempontból nem minősül veszélyesnek. 

 

15. Szabályozási információk: 

EG direktívák szerinti címkézés: 

Jelek:   Nem jelölésköteles 

Veszélyességi adatok: Nem jelölésköteles 

Egyéb:   - 

Biztonsági tanácsok, S mondatok: 
 

S2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S3  Hűvös helyen tartandó 

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó 

S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad 

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást 

S26 Ha szembe jut, azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 

S28 Ha az anyag bőrre kerül, bő vízzel kell lemosni 

S3/9/49 Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti csomagolásban tárolható 

S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 



 
 

 

S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell 

mutatni. 

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt, csomagoló burkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

S47/49 +15C0 és +25C0 közötti hőmérsékleten csak az eredeti csomagolásban tárolható 

 

16. Egyéb információk: 

Gyártó és forgalmazó:  QCA Mastertrade Kft. 

    1144 Budapest, Ond vezér útja 5-7. I/12. 

    +3620-460-4868 

Megrendelhető:  E-mail: info@qca.hu 

    +3620-460-4868  
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