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1. Anyag/készítmény és a társaság azonosítása:  

1.1. Készítmény név: JP-Ion 
Kiszerelési egység: 2 l, 5 l 

1.2. Felhasználás: 
· Akkumulátorok, párologtatók, gızvasalók stb. utántöltésére. 

1.3. Információk a gyártóról/szállítóról: 
Jász-Plasztik Kft. 
5100 Jászberény, Necsı telep 1. 
Tel: 57/413-413/167 
Fax: 57/505-500 
olivium@jp.hu 

1.4. Sürgısségi telefon: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: 06 80/201-199 (díjmentesen hívható zöld szám) 
06 1/476-6400, 06 1/476-6464 (éjjel-nappal hívható) 

2. Az alkotórészekre vonatkozó információk:  
Összetétel: 
 

Kémiai név EU szám Cas szám Koncentráció 
 

Ionmentesített 
(demineralizált) víz 

- - - 

 
3. A veszély azonosítása:  
Speciális veszélyek nincsenek. 
 
4. Elsısegély és intézkedések:  
Speciális kezelést nem igényel. 
 
5. Tőzvédelmi intézkedések:  
Intézkedést nem igényel (nem éghetı). 
 
6. Óvóintézkedések véletlen szabadba jutás esetén:  
Speciális intézkedést nem igényel. 
 
7. Kezelés és tárolás:  
Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen. 
 
8. Az expozíció ellen ırzése – egyéni védelem:  
Speciális intézkedést nem igényel. 
Emberi es állati fogyasztásra nem alkalmas. 
Az azmatikus hatások következtében nagy mennyiségő fogyasztása sejtkárosodást 
okozhat. 
 
9. Fizikai es kémiai tulajdonságok:  
Kémhatás: 
- kiforralás nélkül pH 4,5-7 
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- kiforralás után pH 5,8-7 
Bepárlási maradék: max. 0,0005% 
 
Vezetıképesség: 
- kiforralás után max. 10 
 
10. Stabilitás és reakciókészség:  
Veszélyes reakciók normál körülmények között nincsenek. 
 
11. Toxikológiai információk:  
Nincs lényeges hatás. 
 
12. Ökológiai információk:  
Nincs lényeges hatás. 
 
13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:  
Speciális intézkedést nem igényel. 
 
14. Szállításra vonatkozó információk:  
Nem esik ADR hatálya alá. 
 
15. Szabályozásra vonatkozó információk:  
Érvényes magyar törvények es rendeletek: 
Veszélyes anyagok, készítmények, 2000. évi XXV. törvény „A kémiai biztonságról”, 
valamint a 44/2000. (XII.27) EUM rendelet (többször módosított) „A veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól” elıírásoknak megfelelıen készült. 
 
16. Egyéb információk:  
Az ioncserélt víz (lágy víz) alkalmas akkumulátorok utántöltésére, párologtatók, 
gızvasalók, valamint lágyvizet igénylı készülékek feltöltésére. Az adatok jelenlegi 
ismereteinkre támaszkodnak es csak az altalunk elıállított anyagokra vonatkoznak, 
azonban nem jelentik a termek tulajdonságainak garanciáját. Nem érvényesek más 
anyagokból kombinált vagy más technológiával elıállított termékekre. 


