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PIGLETO / Termékbiztonsági adatlap         
  
 

1- Termék azonosítás :  
 

 � Termék elnevezése: PIGLETO  
 
 � Összetétel: Lefölözött tejpor, savópor, növényi olaj (pálma, repce, kókusz), 
laktózmentes savópor, savófehérje koncentrátum.  
 
 � Gyártó: LACTO PRODUCTION  

ZI de La Brohinière  
35360 Montauban de Bretagne – France  

Tél : 02.99.61.79.10  
Fax : 02.99.61.19.93  

Site : www.lacto-production.fr  
2- Összetétel/Összetevők :  
 

 � Fehérje : 23 %  
 � Zsír : 12.5 %  
 � Rost: 0.1%  
 
3- Veszélyek azonosítása:  
 

 � A termék nem tartalmaz olyan összetevőt vagy szennyező anyagot, ami 
normál használat mellett veszélyt jelentene.  
 � Magas hőmérséklet esetén és amennyiben a tejpor magas koncentrációban 
van jelen a levegőben a termék lehet gyúlékony.  
 � Amennyiben a tejpor magas koncentrációban van jelen a levegőben a túlzott 
belégzés veszélyes lehet.  
 

4-Elsősegély :  
 

 � Lenyelés: nem mérgező (kivétel savó allergia esetén)  
 � Belégzés: Ha a termék fokozott belégzése légzési nehézségeket okoz, akkor 
a fulladozó személy ellátásának menete:  
 
- Távolítsa el, vezesse ki a személyt a szennyezett levegőjű környezetből 
- Lazítsa meg a légzését nehezítő ruházatát  
- Szükség esetén lélegeztessen  
- Hívjon orvost  
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 � Szembe kerülés: Öblítse ki a szemét tiszta vízzel, szükség esetén kérjen 
orvosi segítséget 
 � Bőrkontaktus: veszélytelen, allergiás reakciók esetén kérjen orvosi tanácsot.  
 
5-Tűzvédelmi intézkedések :  
 

 � Tűzoltó közeg: vízzel oltó, széndioxidos porral oltó  
 � Tűzoltási intézkedések:  
 - Tűz esetén kezelje lassú égésű tűzként.  
 - Öngyulladás kb 200 ° C-on.  
 
6- Intézkedések véletlenszerű szétszóródás esetére:  
 

 � Megelőzés: Távolítsa el, vezesse ki a személyt a szennyezett levegőjű 
környezetből, hogy elkerülje a belégzést.  
 � Óvintézkedések a környezet védelmére: Elkerülendő, a termék 
szétszóródása a környezetben. Alacsony koncentrációban veszélytelen 
 � Tisztítás: szívással.  
 

7-Kezelés és tárolás:  
 

 � Kezelés: A kezelés közben keletkező port a raktár szellőzése kezeli.  
 � Tárolás: Élelmiszer tárolására alkalmas helyiségben tárolja.  
 
- Páratartalom: <65%  
- Hőmérséklet: <25 ° C  
 
8- Személyi védelem:  
 

 � Maszk viselése javasolt porallergia esetén.  
 � Allergiás reakciók esetén kesztyű viselése javasolt.  
 � A szem védelme csak abban az esetben indokolt, ha a tejpor magas 
koncentrációban van jelen a levegőben.  
 � Védőruházat normál használat mellett nem indokolt.  
 
9- Fizikai és kémiai tulajdonságok:  
 

 � Külső megjelenés: Por.  
 � Szag: Nem értelmezhető.  
 
10-Stabilitás és reaktivitás:  
 

 � Normál használat mellett stabil termék.  
 � Gyúlékony anyagok közelében kerülje el a por magas koncentrációját a 
levegőben.  
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11-Toxikológiai adatok:  
 

 � Nem mérgező. Egyéni sérülés túlzott belégzés vagy szemirritáció esetén 
figyelhető meg.  
 

12-Ökológiai adatok:  
 

 � Biológiailag lebontható  
 � Környezetszennyezés: Egy véletlenszerűen előidézett magas koncentráció 
átmenetileg csökkentheti a víz oxigénszintjét, ezzel egyes vizi élőlények fulladásának 
veszélye megnőhet.  
 
13-Ártalmatlanítási szempontok:  
 

 � A por bekeverése után az edények elmosogatásával keletkező víz szennyvíz 
  
14- Szállítási információk :  
 

 � A nem romlandó árukra vonatkozó szabályoknak megfelelően.  
 � Szállítás és tárolás tiszta és száraz körülmények között.  
 � Szállítás és tárolás szagtalan, élősködőmentes környezetben, 30 ° C alatt 
 
15-Szabályozással kapcsolatos információk:  
� Nem alkalmazható  
 
16-Egyéb információk:  
 


