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BIZTONSÁGI ADATLAP 
készül t  az 1907/2006/EK és 1272/2008/EK rendeletnek megfe le lően 

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

1.1. Termékazonosító 

Termék kereskedelmi neve:TORK ALKOHOLOS KÉZFERTŐTLENÍTŐ GÉL 

A termék angol megnevezése: TORK Alcohol Gel Sanitizer 
Cikkszámok: 420103, 511103, 590103 

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása , illetve ellenjavallt felhasználása 

1.2.1. Azonosított felhasználás 
Termékkategória: humán-egészségügyi biocid termék, I. Főcsoport, 1. terméktípus 
Felhasználás: kézfertőtlenítés 
1.2.2. Ellenjavallt felhasználás 
Nincs kiegészítő információ. 

1.3. A gyártó, forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó: SCA Hygiene Product AB 
Bäckstensgatan 5, Mölndal, SE-405 03 Göteborg, Svédország 
Honlap: www.sca.com 
Telefon 00 46 (0) 31 746 00 00 

Forgalmazó, a biztonsági adatlap szállítója:  SCA Hygiene Products Kft. 
H-1021 Budapest, Budakeszi út 51. 
Telefon: (36) 1 392 2176, Fax: (36) 392 2160 

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: virag.badar-szabo@sca.com  

1.4. Sürgősségi telefon 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben (36) 1 476 6464 
éjjel-nappal hívható szám: (36) 80 20 11 99 

2. szakasz: A veszélyek meghatározása 
 

2.1. A keverék osztályozása 

A gyártó szerint a termék veszélyes keverék. 
Osztályozása a DPD1 szerint: F, R 11 - Tűzveszélyes 

Osztályozása a CLP2 szerint: Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2  
A rövidítések magyarázatai a 16. szakaszban találhatóak, ill. lásd még a következő 2.2. szakaszt is. 
Fizikai-kémiai veszély: tűzveszélyes. 
Humán-egészségügyi veszély: előírásszerű alkalmazás, tárolás, ártalmatlanítás esetén humán-
egészségügyi veszélyt nem jelent. 
Környezeti veszély: nem tekinthető a környezetre veszélyes terméknek. 

2.2. Címkézési elemek 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: GHS02 és GHS07  

Veszélyt jelző piktogramok 

  

Figyelmeztetés: VESZÉLY 

A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok: 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

                                                           
1 DPD: Dangerous Product Directive, 1999/45/EK irányelv és módosításai 
2 CLP: Classification, Labelling and Packaging, 1272/2008/EK rendelet és módosításai 
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Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.  
 Tilos a dohányzás. 
P233  Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el : orvosi ellátást kell kérni. 
P370+P378  Tűz esetén: az oltáshoz oltóhab, oltópor, alkoholálló hab, szén-dioxid (CO2), 
 vízpermet, homok, föld használandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezéset hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. 

2.3. Egyéb veszély 

Nincs elérhető információ, adat. 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyag 

Nem alkalmazható. 

3.2. Keverék 

Összetevők Azonosító számokr % 67/548/EEC [DSD]3 osztályozás  

Etanol (etil-alkohol) 

CAS-szám: 64-17-5 
EU-szám: 200-578-6 
Index-szám: 603-002-00-5 
REACH Reg. szám: 
01-2119457610-43 

> 75 F, R11 

1,2-Propilénglikol 

CAS-szám: 57-55-6 
EU-szám: 200-338-0 
REACH Reg. szám: 
01-2119456809-23 

0,1 - 1 nem osztályozott anyag 

Glicerin- 
CAS-szám: 56-81-5 
EU-szám: 200-289-5 
REACH Reg. szám: - 

0,1 - 1 nem osztályozott anyag 

Dietil-ftalát 

CAS-szám: 84-66-2 
EU-szám: 201-550-6 
REACH Reg. szám:  
01-2119486682-27 

0,1 - 1 Xn, R20 

 

Összetevők Azonosító számokr % 1272/2008/EK [CLP] osztályozás 

Etanol (etil-alkohol) 

CAS-szám: 64-17-5 
EU-szám: 200-578-6 
Index-szám: 603-002-00-5 
REACH Reg. szám: 
01-2119457610-43 

> 75 

Uniós besorolás: 
Flam. Liq. 2, H225 
Gyártói: Flam. Liq. 2, H225, 

 Eye Irrit. 2, H319 

1,2-Propilénglikol* 

CAS-szám: 57-55-6 
EU-szám: 200-338-0 
REACH Reg. szám: 
01-2119456809-23 

0,1 - 1 nem osztályozott anyag 

Glicerin* 
CAS-szám: 56-81-5 
EU-szám: 200-289-5 
REACH Reg. szám: - 

0,1 - 1 nem osztályozott anyag 

Dietil-ftalát* 

CAS-szám: 84-66-2 
EU-szám: 201-550-6 
REACH Reg. szám: 
01-2119486682-27 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 (inhal.), H332 

A veszélyjelek, R-mondatok, a veszélyességi osztályok, a kategóriák az összetevőkre vonatkoznak, a 
termék veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg.  
Az R-, H-mondatok szövegét lásd a 16. szakaszban.  
*  Nem osztályozott anyagok, nem szerepelnek a 67/548/EGK irányelv I. számú mellékletében, illetve 

a 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében. 

                                                           
3 Dangerous Substance Directive: 67/548/EGK irányelv és módosításai 
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4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

A sérültet távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot, lábbelit le kell venni!  
Az elsősegélynyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek 
kialakulását és súlyosságát. 

Belégzés esetén: vigyünk a sérültet friss levegőre. Légzési nehézségek esetén adjunk oxigént. 
Tünetek állandósulása esetén forduljunk orvoshoz. 
Bőrre jutás esetén: az elszennyeződött ruházatot vessük le. Véletlenszerű bőrre jutás esetén 
öblítsük le vízzel. A termék a kéz fertőtlenítésére lett kifejlesztve. Irritáció fellépte esetén forduljunk 
orvoshoz.  
Szembejutás esetén: legalább 20 percig tartó alapos szemöblítést kell végezni bő langyos vízzel a 
szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. A kontaktlencséket távolítsuk 
el, ha könnyen megtehető és folytassuk az öblítést. Panasz, tartós irritáció esetén forduljunk 
szakorvoshoz. 
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a szájüreget, igyunk két pohár vizet. Eszméletlen vagy görcsös 
állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad!  Rosszullét 
állandósulása esetén haladéktalanul forduljunk orvoshoz, kövessük a biztonsági adatlapban található 
utasításokat. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Belégzés esetén: fejfáját és szédülést okozhat. 
Bőrrel érintkezve: hosszas és tartós érintkezés esetén a bőr kiszáradhat, megrepedezhet. 
Szembe jutva: viszketés, könnyezés, szemvörösödés, duzzanat léphet fel. 
Lenyelés után: gyomor-bélrendszeri irritáció, hányinger, hányás, és hasmenés jelentkezhet. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nem ismert.  
Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és 
mutassuk meg a termék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. Megjegyzés az orvos számára: kezeljen a 
tüneteknek megfelelően. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 
A termék tűzveszélyes. Megelőzés: GYÚJTÓFORRÁSTÓL TÁVOL TARTANDÓ! TILOS A 
DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA! 
5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: a környezetben égő anyagok alapján kell kiválasztani. Oltópor, oltóhab, szén-
dioxid (CO2), száraz por, vízköd. 
Alkalmatlan oltóanyag: nem ismert. 

5.2. Keverékből származó különleges veszélyek 

A termék fokozottan tűzveszélyes. Az etanol gőzei a levegővel robbanóképes elegyet képezhetnek.  
Robbanási határok: alsó: 3,4 térfogat%, felső 19 térfogat% (etanol) 
Hőforrás, gyújtóforrás, nyílt láng, szikra hatására a tűz- és robbanásveszély kockázata fennáll. A termék 
gőzei a levegőnél nehezebbek, a forrástól eltávolodva begyulladhatnak és visszacsapódhatnak.  
Az égés során veszélyes gázok, szén-dioxid, szén-monoxid keletkeznek. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
A tüzet védett helyről oltsuk!  
A tűzoltók viseljenek megfelelő védőfelszerelését, a környezet levegőjétől független, túlnyomással 
működő légzőkészüléket (SCBA). Védőruha (sisak, védőcsizma, vésőkesztyű, stb.) szükséges, 
ezek feleljenek meg az EN 469 szabvány előírásainak, hogy kémiai tűz esetén, az alapszinten 
történő védelem biztosítva legyen. 
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6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. A mentesítésben nem részvevők számára: lásd a 8. szakaszt. Illetéktelen személyeket el kell 
távolítani. 
6.1.2. Mentesítésben részvevők: lásd a 8. szakaszt. Szüntessük meg a szivárgást, izoláljuk a 
veszélyforrást! Távolítsuk el az összes hő- gyújtó és szikraforrást! Kerüljük el a gőzök belégzését, a 
termék bőrre jutását, szembekerülését. Ha szabadban van, ne közelítse a széllel szemben. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A kiömlött anyagot csatornába, élő vizekbe juttatni tilos! Megfelelő óvintézkedésekkel akadályozzuk 
meg, hogy a termék nagy mennyiségei a véletlen kiömlés során a csatornába, víztestekbe, talajba 
kerülhessenek. Nagy mennyiségek kijutása esetén az illetékes hatóságokat értesíteni kell. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Elhatárolás: Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Távolítsuk el az összes hő- és gyújtóforrást! Nagy 
mennyiségű kifolyt anyagot itassuk fel nem gyúlékony, kémiailag közömbös, folyadékfelszívó 
anyaggal (homok, diatomaföld, perlit, vermikulit). Ne használjunk éghető abszorbenst (pl. fűrészpor). 
Szennyezésmentesítés: kismennyiségű kiömlött anyagot töröljünk fel vagy vízzel öblítsük le. Nagy 
mennyiségek esetén az elszennyeződött abszorbenst helyezzük tartályba, azokat jól szellőző helyen 
tároljuk, majd küldjük megsemmisítésre a helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően, az 
elszennyeződött abszorbens ártalmatlanítható, mint szilárd hulladék vagy elégethető.  
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd még a 8. és a 13. szakaszt. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A termék gőzei a levegővel gyúlékony, robbanásveszélyes elegyet képezhetnek. A maradékok is 
gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. Jól szellőző helyen dolgozzunk a készítménnyel! Kerüljük el a 
termék szembejutását és a nem célzott bőrre kerülését. A padozatra kerülve csúszásveszélyt okoz. A 
termék statikusan feltöltődhet keverés, átöntés, töltés, ürítés, stb. során és begyulladhat a statikus 
töltés kisülésekor. Megfelelő földelés szükséges áttöltéskor, szikramentes szerszámokkal dolgozzunk. 
Tartsuk távol hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől. Ne dohányozzunk! A használaton kívüli 
tárolóedényzetet tartsuk lezárva. A kiürült tárolóedényzetet ne használjunk újra. 
Higiéniai intézkedések: használjuk a jó higiéniai gyakorlat és munkahelyi óvintézkedéseknek 
megfelelően. Ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk a termék használata, kezelése közben. Az 
elszennyeződött ruházatot újbóli használat előtt ki kell mosni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási körülmények: jól lezárva, szivárgásmentes edényzetben tartsuk. Tartsuk távol hőtől, 
szikraforrástól, nyílt lángtól és forró felületektől. Jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. A padozatra jutva 
csúszásveszélyt okoz. Gyermekek kezébe ne kerüljön! Tárolási hőmérséklet: < 35°C 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

A termék kéz-fertőtlenítőszer, biocid termék. A felhasználók mindig olvassák el a termék címkéjén 
található használati útmutatót! 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Foglalkozási expozíciós határérték (a munkahelyi levegőben megengedett határérték):  

Ethanol - (CAS-szám: 64-17-5) 
Magyarország ÁK-érték - 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM 1900 mg/m³ 
Magyarország CK-érték - 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM  7600 mg/m³ 

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 egy műszakon belül. 
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A termék többi komponensére vonatkozólag magyar határérték nincs, egyéb határértékek: 

1,2-Propilénglikol - (CAS-szám: 57-55-6)  
határértékek a munkahelyi levegőben 

Horvátország GVI (mg/m³) 10 mg/m³ 
Horvátországa GVI (ppm) 150 ppm 
Irország OEL (8 óra) (mg/m³) 10 mg/m³ 
Irország OEL (8 óra ref) (ppm) 150 ppm 
Lettországa OEL TWA (mg/m³) 7 mg/m³ 
Litvánia IPRV (mg/m³) 7 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (ppm) 150 ppm 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 30 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL STEL (ppm) 450 ppm 
Norvégia (AN) (mg/m³) 79 mg/m³ 
Norvégia (AN) (ppm) 25 ppm 
Norvégia Rövidtávú expozíció (mg/m3) 118,5 mg/m³ 
Norvégia rövidtávú expozíció (ppm) 37,5 ppm 
Ausztrália TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Ausztrália TWA (ppm) 150 ppm 

 
Glicerin- (CAS-szám: 56-81-5)  

határértékek a munkahelyi levegőben 
Belgium (mg/m³) 10 mg/m³ 
Horvátország GVI (mg/m³) 10 mg/m³ 
Cseh Köztársaság PEL (mg/m³) 10 mg/m³ 
Észtország OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Finnország HTP (8 óra) (mg/m³) 20 mg/m³ 
Franciaország VME (mg/m³) 10 mg/m³ 
Németország TRGS 900, (mg/m³) 50 mg/m³ 
Görögország OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Irország OEL (8 óra (mg/m³) 10 mg/m³ 
Lengyelország NDS (mg/m³) 10 mg/m³ 
Portugália OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Spain VLA-ED (mg/m³) 10 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 30 mg/m³ (számolt)  
Svájc VME (mg/m³) 50 mg/m³ 
Svájc VLE (mg/m³) 100 mg/m³ 
Ausztrália TWA (mg/m³) 10 mg/m³  
Canada (Quebec) VEMP (mg/m³) 10 mg/m³ 
USA - OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 5 mg/m³ 

 
Dietil-ftalát - (CAS-szám: 84-66-2)  

határértékek a munkahelyi levegőben 
Ausztria MAK (mg/m³) 3 mg/m³ 
Ausztria MAK, rövid távú  (mg/m³) 5 mg/m³ 
Belgium határérték (mg/m³) 5 mg/m³ 
Bulgária OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Horvátország GVI (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Dietil-ftalát - (CAS-szám: 84-66-2)  
határértékek a munkahelyi levegőben 

Horvátország rövidtávú expozíció 10 mg/m³ 
Dánia hosszútávú expozíció  3 mg/m³ 
Észtország OEL TWA (mg/m³) 3 mg/m³ 
Észtország OEL STEL (mg/m³) 5 mg/m³ 
Finnország HTP (8 óra) (mg/m³) 5 mg/m³ 
Finnország HTP (15 perc) 10 mg/m³ 
Franciaország VME (mg/m³) 5 mg/m³ 
Görögország OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Görögország OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 
Irország OEL (8 óra) (mg/m³) 5 mg/m³ 
Irország OEL (15 perc) (mg/m3) 10 mg/m³ 
Lettország OEL TWA (mg/m³) 0,5 mg/m³ 
Litvánia IPRV (mg/m³) 3 mg/m³ 
Litvánia TPRV (mg/m³) 5 mg/m³ 
Lengyelország NDS (mg/m³) 5 mg/m³ 
Lengyelország NDSCh (mg/m³) 15 mg/m³ 
Portugália OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Szlovénia OEL TWA (mg/m³) 3 mg/m³ 
Spanyolország VLA-ED (mg/m³) 5 mg/m³ 
Svédország (NVG), hosszútávú (mg/m³) 3 mg/m³ 
Svédország (KTV), rövidtávú (mg/m³) 5 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 
Norvégia hosszútávú expozíció 3 mg/m³ 
Norvégia rövidtávú expozíció 6 mg/m³ 
Svájc VME (mg/m³) 5 mg/m³ 
Kanada (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 
USA – ACGIH; NIOSH ACGIH TWA; NIOSH REL  5 mg/m³ 

Az etanolra, a hatóanyagra vonatkozó hatásmentes koncentrációk: 
Foglalkozásszerű felhasználók 
DNEL (inhalációs expozíció/rövid távú – lokális hatás): 1900 mg/m3 
DNEL (dermális expozíció/hosszú távú – szisztémás hatás): 343 mg/ttkg 
DNEL (inhalációs expozíció/ hosszú távú – szisztémás hatás): 950 mg/m3 
Lakossági felhasználók 
DNEL (inhalációs expozíció/rövid távú – lokális hatás): 950 mg/m3 
DNEL (dermális expozíció/hosszú távú – szisztémás hatás): 206 mg/m3 
DNEL (inhalációs expozíció/ hosszú távú – szisztémás hatás): 114 mg/m3 
DNEL (orális expozíció/hosszú távú – szisztémás hatás): 87 mg/ttkg 

PNEC (édesvíz): 0,96 – 2,75 mg/l; PNEC (tengervíz): 0,79 mg/l 
PNEC (talaj): 0,63 mg/kg; PNEC (édesvíz üledék): 3,6 mg/kg; PNEC (tengervíz üledék): 2,9 mg/kg 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Műszaki intézkedések: nem szükséges. 
Személyi védőfelszerelések: 
Szemvédelem: nem szükséges normál használat esetén. Ha a szembefröccsenés veszélye fennáll, 
pl. nagy mennyiségek áttöltésénél, mentesítés, ipari műveletek esetén védőszemüveg használata 
ajánlott. 
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Kézvédelem: nem szükséges, normál használat esetén. A termék a kéz fertőtlenítő. 
Légutak védelme: nem szükséges normál használat esetén. Ha a veszélyes összetevők 
koncentrációja a levegőben meghaladja a megengedett értéket, akkor légzésvédő használata 
szükséges. 
Környezetvédelem: kerüljük el a termék csatornába, felszíni vizekbe, talajba jutását. 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot: folyékony 
Megjelenés: átlátszó, színtelen folyadék 
Szín: színtelen - sárga 
Szag: jellegzetes, alkohol 
Szagküszöbérték: nincs adat 
pH: 6,5 
Bepárlási sebesség: nincs adat 
Olvadás/dermedéspont: <0°C 
Forráspont: 78°C 
Lobbanáspont: <23°C 
Öngyulladási hőmérséklet: >244°C 
Bomlási hőmérséklet: nincs adat 
Gőznyomás: nincs adat 
Gőznyomás 50°C-on: 23 hPa 
Relatív gőzsűrűség 20°C-on:  >1 (levegő = 1) 
Sűrűség: 0,84 g/cm3 

Vízoldékonyság: oldódik 
logPo/w: nincs adat 
Viszkozitás: 12 000 mm2/s (kinematikai) 
Robbanási tulajdonság: nem jellemző, az összetevők nem osztályozottak mint robbanó anyagok 
Oxidáló tulajdonság: nem jellemző, az összetevők nem osztályozottak mint oxidáló anyagok 
Robbanási határok: alsó: 3,4 térfogat%, felső: 19 térfogat% (etanol konc. a levegőben) 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Egyéb: A termék fokozottan tűzveszélyes folyadék. 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Normál körülmények között stabil. A termék gőzei a levegővel gyúlékony és robbanóképes elegyet 
képeznek, erős oxidálószerek hatására bomlik. 
10.2. Kémiai stabilitás 

Közönséges körülmények (normál hőmérséklet-, és nyomásviszonyok), előírásszerű kezelés, tárolás 
esetén a termék stabil, lásd a 7. szakaszt. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

A termék éghető, fokozottan tűzveszélyes. Az gőzök a levegővel robbanóképes, gyúlékony keveréket 
képeznek. Veszélyes polimerizáció nem lép fel. Ne keverjük más tisztító- és fertőtlenítőszerrel! 
10.4. Kerülendő körülmények 

Hő-, szikra- és gyújtóforrás, közvetlen napfény, nyílt láng. 
10.5.Nem összeférhető anyagok 

Erős oxidáló anyagok, alkáli fémek, alkáli földfémek, alumíniumpor, erős savak, erős lúgok, aminok, 
peroxidok, egyes műanyagok, gumi.  
10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nincs adat, égése során szén-dioxid, szén-monoxid képződik.  
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11. szakasz: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás: nem osztályozott.  
A termék összetétele, valamint a rendeltetésszerű felhasználás, az előírásszerű kezelés és tárolás 
következtében egészségkárosító hatás nem várható; a tapasztalatok szerint nincs. 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 
orális LD50 (patkány) > 5000 mg/l;  ATE > 2000 mg/ttkg 
dermális LD50 (patkány) > 5000 mg/ttkg; ATE > 2000 mg/ttkg 
inhalációs LC50 (patkány) > 10 mg/l; ATE: > 5 mg/l 

 
Etanol - (CAS-szám: 64-17-5) 
orális LD50 (patkány) 10 470 mg/ttkg 
inhalációs LC50 (patkány) 117 – 125 mg/l 

Bőrirritáció/bőrmarás: a termék nem osztályozott, nem irritál, a termék pH-értéke: 6,5 

Szemirritáció/szemkárosító hatás: súlyos szemirritációt okoz, a termék pH-értéke: 6,5 
Szenzibilizáció (bőr, légúti): a termék nem osztályozott. 

Csírasejt-mutagenitás: a termék nem osztályozott. 

Rákkeltő hatás:  a termék nem osztályozott. 

Reproduktív toxicitás: a termék nem osztályozott. 

Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri és ismételt expozíció): a termék nem osztályozott. 

Aspirációs veszély: a termék nem osztályozott. 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 
kinematikus viszkozitás 12 000 mm2/sec 

12. szakasz: Ökológiai információk 
A rendelkezésre álló információk szerint előírás és rendeltetésszerű használat esetén 
környezetkárosító hatás fellépte nem várható. 
12.1. Toxicitás 
 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 
LC50 halak 908 mg/l 
EC50 egyéb vízi élőlények/Daphnia magna 1546 mg/l 

 
 

Etanol - (CAS-szám: 64-17-5) 
LC50 hal, 96 óra > 14200 mg/l 
EC50 Daphnia magna, 48 óra 5012 mg/l 
EC50 Daphnia magna, 9 nap 454 mg/l 
ErC50 alga 275 mg/l 
ErC50 egyéb vízi élőlény 4432 mg/l 
NOEC, 9 nap 9,6 mg/l 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

A termékben lévő felületaktív anyag megfelel a tisztítószerekre vonatkozó, a 
648/2004/EK számú rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. 
Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a tagállamok illetékes szerveinek a 
rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószergyártó 
kérésére megtekinthetők.  
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12.3. Bioakkumulációs képességl 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 
BCF hal nincs adat 
Bioakkumulációs 
potenciál bioakkumulációs potenciállal rendelkező anyagokat tartalmaz. 

12.4. Mobilitás a talajban 

TORK Alkoholos kézfertőtlenítő gél 
talaj ökológia mobilis, ha a talajba jut, szennyezheti a talajvizet. 

12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei 
 

Összetevők  

Etanol  
CAS-szám: 64-17-5 

nem PBT, vPvB anyag, nem teljesülnek a REACH XIII. mellékletében 
megállapított kritériumok 

Glicerin 
CAS-szám: 56-81-5 

nem PBT, vPvB anyag, nem teljesülnek a REACH XIII. mellékletében 
megállapított kritériumok 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincs további adat. 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 
A termék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak 
az irányadók, hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, illetve a 2012. évi CLXXXV. 
törvény 1. számú melléklete alapján történt. 
A készítmény hulladékának besorolása a felhasználás helyétől és a hulladékká válás körülményeitől 
függően változhat. 
A termék hulladékának besorolása a 2000 évi XLIII. Törvény 2. számú melléklete alapján: 
H3–A „Tűzveszélyes”. Fel nem használt maradékai elégethetők. 
A kiürült tárolóedényzetben maradékok lehetnek, melyek fokozottan tűzveszélyes, robbanásveszélyes 
légteret hozhatnak létre zárt térben. 

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 
A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények – ADR, RID, IMDG 
és IATA – szerint veszélyes áru 

14.1. UN szám 
UN-szám (ADR):  1170 
UN-szám (IMDG):  1170 
UN-szám (IATA):  1170 
UN-szám: (ADN):  nem alkalmazható  
UN-szám (RID):  nem alkalmazható  

14.2. Az áru megnevezése 
Helyes szállítási megnevezése (ADR) : ETANOL OLDAT (ETIL ALKOHOL OLDAT) 
Helyes szállítási megnevezése: 
(IMDG) 

: ETANOL (ETIL ALKOHOL) 

Helyes szállítási megnevezése: (IATA) : ETANOL OLDAT 
Helyes szállítási megnevezése: (ADN) : nem alkalmazható  
Helyes szállítási megnevezése: (RID) : ETANOL OLDAT (ETIL ALKOHOL OLDAT) 

14.3. Szállytási osztály(ok) 
ADR   
Szállítási osztály (ADR) : 3 
Bárca (ADR) : 3 
 : 
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IMDG   
Szállítási osztály (IMDG) : 3 
Bárca (IMDG) : 3 
 : 

 
   
IATA   
Osztály (IATA) : 3 
Bárca (IATA) : 3 
 : 

 
   
ADN   
Osztály (ADN) : nem alkalmazható  
   
RID   
Szállítási osztály (RID) : 3 
 : 

 

14.4. Csomagolási Csoport 
Csomagolási Csoport (ADR) : II 
Csomagolási Csoport (IMDG) : II 
Csomagolási Csoport (IATA) : II 
Csomagolási Csoport (ADN) : nem alkalmazható 
Csomagolási Csoport (RID) : III 

14.5. Környezeti veszély 
Veszélyes a környezetre : NEM 
Tengerszennyezőt : NEMo  
Egyéb információ : nincs kiegészító adat 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

14.6.1. Szárazföldi szállítást 
Osztályozási kód (ADR) : F1 
Különleges előírás (ADR) : 144, 601 
Korlátozott mennyiség (ADR) : 1L 
Engdményes mennyiség (ADR) : E2 
Csomagolási utasítások (ADR) : P001, IBC02, R001 
Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP19 
Mobil tartány és ömlesztett áru 
konténer (ADR) 

: T4 

Mobil tartány és ömlesztettáru 
konténer különleges előírások (ADR) 

: TP1 

Tartánykód (ADR) : LGBF 
Jármű tartányos szállításhoz : FL 
Szállítási kategória (ADR) : 2 
Különleges előírások a jármű 
üzemeltetésére (ADR) 

: S2, S20 

Veszélyt jelölő számok  
(Kemler szám) 

: 33 

Narancssárga tábla: : 

 

Alagútkorlátozási kód (ADR) 
: D/E 

EAC kód : 2YE 
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14.6.2. Tengeri szállítás 
Különleges előírások (IMDG) : 144 
Korlátozott mennyiség (IMDG) : 1 L 
Engedményes mennyiség (IMDG) : E2 
EmS (IMDG) : F-E, S-D 
14.6.3. Air transport 
PCA engedményes mennyiség (IATA) : E2 
PCA Korlátozott mennyiség (IATA) : Y341 
PCA korlátozott mennyiség max. net 
mennyiség (IATA) 

: 1L 

PCA csomagolási előírások (IATA) : 353 
PCA max. net mennyiség (IATA) : 5L 
CAO csomagolási előírások (IATA) : 364 
CAO max. net mennyiség (IATA) : 60L 
Special előírások (IATA) : A3, A58, A180 
ERG-kód (IATA) : 3L 
14.6.4.Belvízi szállítás 
ADN hatályos  : nem  
14.6.5. Vasúti Szállítás 
Osztályozási kód code (RID) : F1 
Tiltott (RID) : Nem 

14.7. A MARPOL 73/78 II. mellékletére és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
IBC code : nem alkalmazható. 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos  információk 
 

15.1. A keverékkel kapcsolatos előírások/jogszabályok 

Vonatkozó közösségi joganyagok 
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 

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 és 1062/2010/EU rendeletek. 
A termék címkézése megfelel az 528/2012/EU rendelet előírásainak, Terméktípus: PT1, 
folyadék, Hatóanyag: 800 g/kg etanol, Használata: 3 ml /alkalom 

Vonatkozó magyar joganyagok 
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;  
 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
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 

Egyéb adatok 
A termék nem tartalmaz a REACH XVII. mellékleti szerinti korlátozásokban érintett anyagot.  
A termék nem tartalmaz SVHC  anyagot. 
Vízveszélyességi osztály/WGK: nem veszélyezteti a vízek minőségét. 
Tárolási osztály: LGK 3A – tűzveszélyes folyadékok, lobbanáspont: < 55°C 
VbF osztály: A I – folyadékok, melyek lobbanáspontja < 21°C 
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15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Az anyagra és a keverékre a szállító elvégezte. 

16. szakasz: Egyéb információk 
Az adatlap a termék normál körülmények között történő felhasználására és kezelésére vonatkozó 
információkat tartalmazza. Minden olyan alkalmazás esetén, amikor a terméket más anyaggal 
elegyítik, illetve olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem felelnek meg az adatlapban foglaltaknak, 
a teljes felelősség a felhasználót terheli. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és 
ajánlások ismereteink legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak 
ismerjük, de a javaslatainkért, és az ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a 
felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek.  
A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, a termék 
felhasználásáról. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a 
bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó 
következményekért. 

Adatforrás: biztonsági adatlapok (MSDS) 

Rövidítések, mozaikszavak: 
ACGIH: (American Conference of Governement Industrial Hygienists) 
ASTM: American Society for Testing and Materials 
CAS: Chemical Abstracts Service, CLP: osztályozás, címkézés és csomagolás. 
CSR: kémiai biztonsági jelentés 
EK - Európai Közösség; EGK - Európai Gazdasági Közösség, EU – Európai Unió 
GHS: Globally Harmonised System. 
MSDS: Material Safety Data Sheet/Biztonsági adatlap (anyagra vonatkozó; SDS: Biztonsági adatlap 
REACH: a vegyi anyagok. regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról  
ADR: szárazföldön történő szállítás 
BCF: Biokoncentrációs faktor 
MAK: Maximale Arbeitsplatz Konzentration, a legmagasabb megengedhető munkahelyi 
koncentráció, (német határérték) 
TWA: Time Weighted Average, 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció, mellyel 
történő expozíció megengedhető. 
STEL: Short Term Exposure Limit (15 perc), rövid idejű munkavégzésre vonatkozó megengedhető 
koncentráció 
DNEL: származtatott hatásmentes szint 
PNEC: az adott ökoszisztémára károsan még nem ható, becsült küszöbkoncentráció, becsült 
hatásmentes koncentráció, üledék, talaj szárazanyag-tartalomra vonatkoztatott 

A biztonsági adatlap 2 és 3. szakaszában szereplő R- és H-mondatok: 
F: Tűzveszélyes; Xn: Ártalmas 
R 11 Tűzveszélyes R 20 Belélegezve ártalmas 

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok, az osztályon belüli kategóriát 
jelölik meg, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek):  

Flam. Liq.: Tűzveszélyes folyadékok; Eye Irrit.: Szemirritáció; Acute Tox. (inhal.): Akut toxicitás, 
belégzési expozícióval. 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. H332 Belélegezve ártalmas 

Adatlaptörténet: ez a biztonsági adatlap a 2014. október 22-én készült gyártói biztonsági adatlap 
felhasználásával készült 2014. november 24-én, a verziószáma: 1.1-HU. 

Készítette:  A forgalmazó részéről: 

 Dr. Gabányi Zoltán  
Trantor’98 Kft., 1089 Budapest, Bíró Lajos u. 19. 
 Adószám: 12403833-2-42 


