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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalko zás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverék 

Az anyag/készítmény neve : Tork kézfertőtlenítő folyékony szappan 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt fe lhasználása 

1.2.1. Megfelel ő azonosított felhasználások 

Termékkategória : Biocid termék 

Ipari/foglalkozásszerű felhasználás: : foglalkozásszerű felhasználásra 

Az anyag/készítmény felhasználása : Fertőtlenítő hatású folyékony szappan 

Az anyag/készítmény felhasználása : Bőrtisztítás és fertőtlenítés 

Funkció/ felhasználási kategória : 1. Főcsoport Fertőtlenítőszerek; 1. terméktípus  Humán-egészségügyi biocid termékek;  

 baktericid, fungicid és virucid hatású. 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Nincs további információ 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

SCA Hygiene Products Kft 
Budakeszi ut. 51 
1021 Budapest - Hungary 
Telefon:  +36-1-392-2100 – Fax: +36-1-392-2160 
virag.badar-szabo@sca.com - www.sca.com 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 

napközben (36) 1 476 6464 

éjjel-nappal hívható szám: (36) 80 20 11 99 

 
 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint # 

Skin Irrit. 2 H315  

Eye Dam. 1 H318  
   

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 
  

Besorolás az EGK 67/548/EGK, illetve az EK 1999/45/ EK irányelvek alapján 

Xi; R36 

Az R-mondat teljes szövegét lásd 16. bekezdésben 
 
 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészséget és  a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Nincs további információ 
 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]   

Veszélyt jelző piktogramk (CLP) : 

 
GHS05 

     

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H315 - Bőrirritáló hatású 
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó 
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz/… 
P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni 
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P332+P313 - Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni 
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását 

 
 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 
besoroláshoz 

: Hosszan tartó bőrrel való érintkezése irritációt okozhat. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev őkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyag 

Nem alkalmazható, a termék keverék 
 

 

3.2. Keverék 
 

Összetev ők neve  Azonosító  számok  koncentráció 
(%) 

Osztályozás 67/548/ EGK 
szerint 

Didecil-dimethyl-ammónium-klorid ° CAS-szám: 7173-51-5 
EU-szám: 230-525-2 
Index-szám: 612-131-00-6 

4 Xn; R22 
C; R34 
 

Izopropanol (Propán-2-ol) ° CAS-szám: 67-63-0 
EU-szám): 200-661-7 
Index-szám: 603-117-00-0 
REACH Reg. szám:: 01-211947558-25 

0,8 - 2 F; R11 
Xi; R36 
R67 

1,3-Propándiamin, N-(3-aminopropil)-N-dodecil° CAS-szám: 2372-82-9 
EU-szám: 219-145-8 
REACH Reg. szám: nem elérhető 

0,9 C; R35 
Xn; R22 
Xn; R48/22 
N; R50/53 

 
 

Összetev ők neve  Azonosító  számok  Koncentrác
ió (%) 

Osztályozás a 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Didecil-dimetillammónium-klorid ° CAS-szám: 7173-51-5 
EU-szám: * 230-525-2 
Index-szám: 612-131-00-6 

4 Acute Tox. 4 (oral), H302; 
Skin Corr. 1B, H314 

Izopropanol (Propán-2-ol) ° CAS-szám: 67-63-0 
EU-szám: 200-661-7 
Index-szám: 603-117-00-0 
REACH Reg. szám: 01-211947558-25 

0,8 - 2 Flam. Liq. 2, H225; 
Eye Irrit. 2, H319; 
STOT SE 3, H336 

1,3-Propánediamin, N-(3-aminopropil)-N-dodecil- ° CAS-szám: 2372-82-9 
EU-szám: 219-145-8 
REACH  Reg.szám: nem áll rendelkezésre 

0,9 Acute Tox. 3 (oral), H301; 
Skin Corr. 1B, H314; 
STOT RE 2, H373; 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

 

A R- és H-mondatok szövege: lásd alább a 16. szakaszt. 
  

4. SZAKASZ: Els ősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást 
kiváltani nem szabad!. Távolítsa el a sérültet a veszély forrásától. . Az elszennyeződött ruhát 
azonnal vesse le. . 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Valószínűsíthetően nem jelent komoly veszélyt. A belégzési expozíció kockázata  a normál 
használat során nem számottevő. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel  bőven azonnal le kell mosni. Vesse le a termékkel  
elszennyeződött ruhát. A termék a kéz bőrének fertőlenítésére fejlesztett termék. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: A szemöblítést azonnal és alaposan, jól tágra nyitott szemmel kell végezni (minimum 15 
percig). Vegye ki a kontaktlencséket. Panasz vagy fokozódóirritáció esetén forduljon 
szakrvoshoz. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájüreget vizzel rögtön öblítsük ki, és igyunk  sok vizet.. Nem szabad a sérültet hánytatni. 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 
mutatni. 

 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünete k és hatások 

Tünetek/hatások : Nem ismert, a normál használat esetén valószínűsíthetően nem káros az egészségre.. 
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különle ges ellátás jelzése 

A sürgősségi ellátást, valamint az orvosi kezelést a tünetek és a sérült klinikai állapotának megfelelően kell végezni. Jelenleg nincs specifikus 
antidotum. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvosi segítséget kell hívni (ha lehetséges, a termék címkéjét meg kell mutatni). 

5. SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Szén-dioxid (CO2). Oltópor. Porlasztott vízsugár. Alkoholálló hab. 

Alkalmatlan oltószer : nem ismert. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : Nem gyúlékony. A termék vizes oldat, nem tűzveszélyes.. 
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Robbanásveszély : nem ismert, nincs adat. 

Veszélyes bomlástermékek tűz esetén : Szén-dioxid. Szén-monoxid. Nitrogén-oxidok. Foszfor-oxid. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések : A környezetben égő anyagoknak megfelelő oltóanyagot használjon. 

Oltási szabály : Tűzoltás megfelelő távolságból történjen a szokásos óvintézkedések betartásával. Hűtse 
vízpermettel  a  hőnek kitett tárolóedényzeteket. 

Védőfelszerelés tűzoltás közben : Használjon a környezet levegőjétől függetlne légzőkészüléket és a testfelület teljes védelmét 
biztosító védőöltözetet.. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. További információ a 13. fejezetben. 

6.1.1. Nem sürg ősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. 

Vészhelyzeti tervek : Ügyeljünk a csúszásveszélyre.. Akadályozza meg a termék csatornába, környezetbe jutását.. 

6.1.2. A sürg ősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Környezet levegőjétől független  légzőkészülék. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és 
szem-/arcvédőt kell viselni. 

Vészhelyzeti tervek : Sok vízzel kell higítani. A termék nem jutsson  ellenőrzés nélkül a környezetbe. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne jutassuk csatornákba és ivóvíz-testekbe. Kerülje a termék csatornába jutását . Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, 
univerzális kötőanyag) felitatni. Zárt tartályokba kell gyűjteni és ártalmatlanításra elszállítani. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesít és módszerei és anyagai 

Visszatartásra : Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő univerzálmegkötő) felitatni. 

Tisztítási eljárás : A kiömlött folyadékot közömbös anyaggal itassa fel. Zárt tartályokba kell gyűjteni és 
ártalmatlanításra elszállítani. A maradékot bő vízes felmosással l távolítsa el. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információk a 13. szakaszban. A maradékok megsemmisítéséhez lásd a 13. szakaszt : Hulladékkezelési szempontok". 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedése k 

További veszélyek a kezelés során : Kerülje a termék  bőrrel, szemmel vagy a ruházattal való érintkezést.  Nagy a csúszás veszély a 
termék kiömléskor 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolja hűvös, jól szellőző helyen, összeférhetetlen anyagoktól 
távol. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. 

Egészségügyi intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Evés, ivás, dohányzás és a 
munkahely elhagyása előtt mossa meg pipereszappannal és vízzel a kezét és minden egyéb a 
termék expozíciójának kitett területet. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A megkezdett csomagolást gondosan vissza 
kell zárni. Függőleges helyzetben  tároljuk a terméket a szivárgás megelőzése érdekében. 
Megfelelő szellőzésről  gondoskodni kell. 

Tárolási feltételek : A tárolóedényzetett jól le kell zárni és hűvös, jól szellőző helyen kell tartani.. Hőtől és közvetlen 
napsugárzástól óvni kell. 

Nem összeférhető anyagok : Ásványi savak. Oxidálószer. 

Maximális tárolási idő : 36 hónap a gyártás időt követően (lásd a termék címkéjén megtalálható a gyártás ideje) 

Tárolási hőmérséklet : < 30 °C 

Hő- és gyújtóforrás : Az összes gyújtóorrást el kell távolítani. Tartsuk távol hőforrásoktól... 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználás ok) 

Biocid termék (PT 1), a kézfertőtlenítő. . Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, és  virucid.  professzionális felhasználók számára. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 

Izopropanol (Prop án-2-ol) ° (CAS-szám: 67-63-0) 
Magyarország AK-érték 500 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 2000 mg/m³ 
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ÁK: Megengedett átlagos koncentráció: az anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, 
amely a dolgozó egészségére nem fejt ki káros hatást. 

CK: Megengedett csúcskoncentráció, rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség műszakon belül. 
 

 

8.2. Az expozíció ellen őrzése 

Megfelelő műszaki intézkedés : Mosakodási lehetőség biztosítása  

Egyéni védőfelszerelés : Fröccsenésveszély esetében: védőszemüveg. 

 
Kézvédelem : nem szükséges. A termék a kéz fertőtlenítésére, tisztítására kifejlesztett termék. Mentesítésnél, 

ipari műveletek esetén védőkesztyű haszálata ajánlott. 

Szemvédelem : Használjon védőszemüveget, ha a szembefröccsenés  veszélye fennáll. 

Bőr- és testvédelem : Nem szükséges az ajánlott kezelési és tárolási feltételek között. 

Légutak védelme : Nem szükséges légzésvédő  normál használat és megfelelő szellőzésesetén  

A környezeti expozíció behatárolása és 
ellenőrzése 

: Ne jusson csatornákba és ivóvíz-rendszerbe. 

Fogyasztói expozíció korlátozása és felügyelete : Ne egyen, igyon vagy dohányozzon azokon a helyeken, ahol a terméket használják. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform áció 

Forma : Folyékony 
  

Külső jellemzők : Átlátszó. 

Szín : színtelen. 
  

szag : jellegzetes. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : 7 - 9 
  

Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási 
sebesség 

: Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Fagyáspontpont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Lobbanáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű) : Nem alkalmazható 
  

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív gőznyomás 20 °C-nál : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oldékonyság : Vízben oldható. 
  

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanékony tulajdonságai vannak : nem robbanásveszélyes. 
  

Égést segítő tulajdonságok : nem égést tápláló, oxidáló. 
  

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

 

9.2. Egyéb információk 

Nincs további információ 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Normál körülmények között stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények mellett stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehet ősége 

Nem ismert Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 
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10.4. Kerülend ő körülmények 

Tartsa fagytól védett helyen (ne érje fagy tárolás közben). Hőhatástól távol tartandó. 
 

10.5. Nem összeférhet ő anyagok 

Ásványi savak. Oxidálószer. Egyéb savak. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nem ismert. Égés soárn mérgező gázok / gőzök keletkezhetnek. Lásd 5. szakasz 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ  

Akut toxicitás : Nincs osztályozva 

 Lenyelve Gyomor-bél irritációt, hányingert, hányást és hasmenést okozhat 
 

 
 

Didec il-dimet il-ammónium klorid ° ( CAS-szám: 7173-51-5) 
LD50 orális, patkány 84 mg/ttkg 

LD50 orális, egér 268 mg/ttkg  

LD50 dermális, nyúl 2730 mg/ttkg 
 
 

1,3-Prop ánediamin, N -(3-aminoprop il)-N-dodec il- ° (CAS-szám: 2372-82-9) 
LD50 orális, patkány 831 mg/ttkg 

LC50 dermális,, patkány > 2000 mg/ttkg  
 
 

Izopropanol (Prop án-2-ol) ° (CAS-szám: 67-63-0) 
LD50 orális, patkány 5000 mg/ttkg 

LD50 dermális, nyúl 12800 mg/ttkg 
 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 

A bőrrel történő tartós/ ismétlődő érintkezés esetén zsírtalanít és dermatitiszt okozhat. 

pH-érték: 7 - 9 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemkárosodást okoz. 

pH-érték: 7 - 9 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 
 

 

Reprodukciós toxicitá : Nincs osztályozva 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
 

  

Lehetséges káros hatások az emberi 
egészségre és lehetséges tünetek 

: Adatok nem állnak rendelkezésre. 

Egyéb információk : az információk alapja: a termékre vonatkozó adatok, a termék összetevőire vonatkozó ismeretek, 
továbbá a hasonló termékek toxikológiai értékelése . 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

ökológia - általános : A termék értékelése az összetevőire vonatkozó ökotoxikológiai adatok alapján  alapul. A 
készítményben lévő felületaktív anyag(ok) megfelel(nek) a a mosó- és tisztítószerekről szóló 
648/2004 (EK) számú rendeletben meghatározott biológiai lebomlási  kritériumoknak . Az ezt az 
állítást bizonyító adatok a Tagállamok illetékes hatósága. 

 

Tork kézfert őtlenít ő folyékony szappan   
 A termék jelent veszélyt  a vízi szervezetekre. Nem teszik lehetővé a hígítatlan és nagy 

mennyiségű felszín alatti víz, a víztestek vagy a varrás rendszer termék. 
 
 

Izopropanol (Prop án-2-ol) ° (CAS-szám: 67-63-0) 
LC50 halak  > 1400000 µg/l, 96 óra 

LC50 más vízi szervezetek  1400 mg/l, 48 óra 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Tork kézfert őtlenít ő folyékony szappan   
Perzisztencia és lebonthatóság Didecil-dimetil-ammónium-klorid biológiai lebonthatósága:>70%. N-(3-aminopropil)-N-dodecil-

propán-1,3-diamin biológiailag könnyen lebontható. Nem ionos felületaktív anyagok biológiai 
lebonthatósága: >70%. 

 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Tork kézfert őtlenít ő folyékony szappan   
Bioakkumulációs képesség a bioakkumulációs potenciál alacsony. 

 
 

Izopropanol (Prop án-2-ol) ° (CAS-szám: 67-63-0) 
Log Pow 0,05 

 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

Nincs további információ 
 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Nincs további információ 
 

 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincs további információ 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : A semlegesítést a  jogszabályi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

Hulladékkezelési módszerek : Ne engedjük a felszíni vizekbe. Gyűjtsük össze és  oldjuk  vízben. 

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó 
ajánlások 

: Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. 

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó 
ajánlások 

: A terméket és a tárolóedényt veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőhelyén kell 
ártalmatlanítani. 

Kiegészítő adatok : Az üres tartályokat szállíttassa el újrahasznosítás, visszanyerés vagy hulladék a helyi 
szabályozás. 

Hulladékkulcs/EWC-kód: : 07 06 00 - zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok 
termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 
07 06 01* - vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

Elvárásainak megfelelően ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. UN-szám 

A szállítási előírások értelmében a termék nem minősül veszélyes árunak 

 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés 

Küldemény pontos megnevezése / leírás (ADR) : ETANOL OLDAT (ETIL-ALKOHOL OLDAT) 

A szállítás hivatalos megjelölése (IMDG) : Nem alkalmazható  

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Nem alkalmazható  

Küldemény pontos megnevezése / leírás (ADN) : Nem alkalmazható  

Küldemény pontos megnevezése / leírás (RID) : Nem alkalmazható  
 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : Nem alkalmazható  

   

IMDG   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : Nem alkalmazható  

   

IATA   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : Nem alkalmazható  

   

ADN   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : Nem alkalmazható  

   

RID   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : Nem alkalmazható  
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14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható  

Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható  

Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható  

Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható  

Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható  
 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : Nem 

Tengeri szennyező anyag : Nem  

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre 
 

    
14.6. A felhasználót érint ő különleges óvintézkedések 

14.6.1. Szárazföldön történ ő szállítás 

Szállításra vonatkozó szabályozások (ADR) : A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 

14.6.2. Tengeri úton történ ő szállítás 

Szállításra vonatkozó szabályozások (IMDG) : A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 

14.6.3. Légi úton történ ő szállítás 

Szállításra vonatkozó szabályozások (IATA) : . A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 

14.6.4. Folyami szállítás 

Nem vonatkozik rá az ADN : Nem 

14.6.5. Vasúti szállítás 

Szállításra vonatkozó szabályozások (RID) : A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak. 

Klasszifikációs kód (RID) :  

Szállítás tilos (RID) : Nem 
 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex  szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos  biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el őírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 
 

Nem esik a REACH XVII. mellékletének korlátozásai alá. 

Nem tartalmaz REACH rendelet szerint  különös aggodalomra okot adó anyagot. 

CESIO-mondatok : A keverékben található felületaktív anyag(k) megfelel(nek) a tisztítószerekre vonatkozó, (EC) 

No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó 

adatok mindenkor a Tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy 

a tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők. 

További előírások, korlátozások és rendeletek : REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai;  

DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai; 

CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai: 790/2009/EK, 286/2011/EU, 618/2012/EU, 517/2013; 

487/2013/EU, 758/2013/EU, 944/2013/EU, 317/2014/EU, 605/2014/EU; 

Biocid joganyagok: 1451/2007/EK rendelet; az 528/2012/EU biocid rendelet és módosításai, 

354/2013/EU, 414/2013/EU, 564/2013/EU, 613/2013/EU, 736/2013, 837/2013/EU, 88/2014/EU és 

334/2014/EU rendeletek. 

 
 

 

  

 

15.1.2. Nemzeti el őírások  

Biocid rendelet: a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet és módosításai. 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek 

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól, 32/2014. (IV. 18.) EMMI rendelet 

Munkavédelem:  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai. 

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai; A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai. 

Hulladék: a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról, valamint 98/2001. (VI.15.) és a 442/2012. (XII. 29). Kormányrendeletek és a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet  

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; 28/2011. (IX.9.) BM rendelet. 
 
 
 
 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Aszállító kémiai biztonsági értékelést végezett  
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 
 

Adatforrások : Az adatok a szakirodalomból és különböző tájékoztató dokumentumokból származnak. 

Egyéb információk : A felhasználó a felelős az említett  elővigyázatossági intézkedéseket megtételéért és ügyelnie 
kell arra, hogy a termék használatáról teljes körű és elegendő információ álljon rendelkezésre. 
Ez az információ alapja a jelenlegi ismereteink és célja, hogy bemutassák a terméket céljából 
egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szempontok szerint. Ezért ez nem értelmezhető 
úgy, mint bármely specifikus tulajdonság garanciájaként a termék. 

 
 

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 3 (Oral) Heveny toxicitás (orális) – 3. kategória 

Acute Tox. 4 (Oral) Heveny toxicitás (orális) – 4-kategória 

Aquatic Acute 1 Veszélyes a vízi környezetre - akut veszélyt jelent - 1. kategória 

Aquatic Chronic 1 Vizi környezetre veszélyes – krónikus veszélyt jelent - 1. kategória 

Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás/-irritáció 1. kategória  

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/-irritáció 2.kategória 

Flam. Liq. 2 gyúlékony folyékony anyagok – 2 kategória 

Skin Corr. 1B marás/irritáció a bőrön - 1B kategória 

Skin Irrit. 2 marás/irritáció a bőrön – 2 kategória 

STOT RE 2 Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció) – 2. kategória  

STOT SE 3 Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) – 3 kategória 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H301 Lenyelve mérgező 

H302 Lenyelve ártalmas 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz 

  

  

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

R11 Tűzveszélyes 

R22 Lenyelve ártalmas 

R34 Égési sérülést okoz 

R35 Súlyos égési sérülést okoz 

R36 Szemizgató hatású 

R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást 
okozhat 

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat 

R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat 

C Maró 

F Tűzveszélyes 

N Környezetre veszélyes 

Xi Irritatív 

Xn Ártalmas 
 

 

 
SDS EU (REACH II) 
 
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 
követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt megadott információk nem tekinthető a termék bármely 
specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 
 


