
BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2019.08.29.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: SENSENE
 Termékkód/egyedi azonosítók: Keverék
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Textil- és bőripari tisztítószer
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
 Forgalmazó: ANILIN Zrt.

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a
tel: +36-1-215-3058
Termékbiztonsági információért kérjük, lépjen
kapcsolatba az illetékesekkel az msds@anilin.hu e-mail
címen.

 Gyártó: SAFECHEM Europe GmbH
Tersteegenstr. 25
40474 Düsseldorf
Germany
Telefonszáma +49 211 4389300
Fax száma +49 211 4389389
e-mail service@safechem.com

1.4 Sürgősségi telefonszám
 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidőben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély 1
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

2.2 Címkézési elemek
 Veszélyes összetevők a cimkén:

Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás vegyületek
 GHS piktogramok:

 GHS08 Egészségkárosító anyag

 Veszély/figyelem: Veszély
 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
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 P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

 P331 TILOS hánytatni.
 P405 Elzárva tárolandó.

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott
hulladékkezelőben.

2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: PBT-értékelés

A termék nem PBT osztályba sorolt.
vPvB-értékelés
A termék nem vPvB osztályba sorolt.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2 Keverékek
 Tartalom: .
 Összetevők:

 módosított alkohol
  Mennyiség: >= 50,00 - <= 70,00%
  CAS-szám: --
  EINECS-szám: --
  H-mondat: --
  Veszélyességi kategória: --
 
 Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás vegyületek
  Mennyiség: >= 30,00 - <= 50,00%
  CAS-szám: --
  EINECS-szám: 920-901-0
  Index szám: --
  Regisztrációs szám: 01-2119456810-40
  H-mondat: H304, EUH066
  Veszélyességi kategória: Asp. Tox. 1
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A megfelelő légzés biztositása mellett a sebesültet

elszállitjuk a veszélyforrástól; Friss levegőről kell
gondoskodni. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll,
alkalmazzon mesterséges lélegeztetést. Kérjen orvosi
kezelést.

 Bőrre kerülve: Szappanos vízzel mossa le.
 Lenyelve: Nem idézünk elő hányást- aszpiráció veszély. Azonnal

orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen személyeket nem
szabad itatni.

 Szembe jutva: Kontaktlencséket eltávolítani. A szemet a nem sérült
szem védelmével 10 - 15 percig folyó víz alatt széthúzott
szemhéjakkal öblíteni. Hosszan tartó panaszoknál
szemorvoshoz kell fordulni.

 Egyéb információk: Általános előírások
Az elsősegélynyújtó önvédelme. Eszméletlenség veszélye
esetén elhelyezés és szállítás biztonságos
oldalfekvésben.
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Huzamos panaszok esetén hívjon orvost. A szennyezett
ruházatot és cipőket azonnal le kell vetni és ismételt
használat előtt alaposan meg kell tisztítani.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Lenyelés és az azt követő hányás tüdő aszpirációhoz vezethet, ami vegyi pneumoniát vagy

fulladást okozhat.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Vízsugár

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szénmonoxid és széndioxid képződhetnek.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljen független légellátású légzőkészüléket és védőöltözetet. A felhevülés

nyomásnövekedést és szétrepedés-veszélyt okoz.
Vízpermetet használhat a veszélyeztetett tartályok hűtésére. A veszélyeztetett edényeket
amennyiben lehetséges, a veszélyzónából ki kell vinni. A termék a víz felületére felúszik, és
ismét meggyulladhat.
A szennyezett oltóvizet külön gyűjtse és ne engedje bele a csatornába.
Az égéstermékeket és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Csak képzett és megfelelően védett munkatársakat szabad alkalmazni. A biztonsági
előírásokat (lásd a 7. és 8. fejezetet) figyelembe kell venni. A gőzöket nem szabad belélegezni.
Tartsa távol a gyújtó forrásokat.
A sürgősségi ellátók esetében
Személyes védőfelszerelés - lásd a 8. szakaszt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni. Ne engedje az altalajba/földbe

jutni.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Megakadályozni az elterjedést. ( homok vagy föld segitségével ); A kiömlött anyagot nem

éghető, nedvszívó szerrel (pl. homok, kovaföld, vemikulit) felitatni és ártalmatlanításra a helyi
rendelkezések szerint az erre a célra előirányzott
tartályokba gyűjteni (lásd a 13. fejezetet). Nagyobb mennyiséget szivattyúzzon le. Használjon
robbanásbiztos készülékeket/szerelvényeket. A termék elpárolgását alkalmas habbal lehet
elfojtani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. szakaszban közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. szakaszban közölt információkat.
A hulladék kezelésével kapcsolatban lásd a 13. szakaszban közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: A termékkezelésnél szükséges a kockázatot védő és

megelöző intézkedésekkel a legkisebb mértékre
csökkenteni. A munkafolyamatot, amennyiben ez a
technika állapota szerint lehetséges, úgy kellene
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rendezni, hogy ne kerüljon sor veszélyes anyagok
szabaddá tételére, vagy ki legyen zárva a bőrrel valő
érintkezés. A helyiség jó szellőztetéséről a talajszint
magasságában is gondoskodni kell (a gőzök a levegőnél
nehezebbek).
Altalános biztonsági és higiéniai előirások
Gőzöket nem szabad belélegezni. Munka közben enni,
inni és dohányozni nem szabad. Munka után és a
szünetek előtt gondoskodni a bőr alapos megtisztításáról;
Élelmiszertől és italtól távol kell tartani. Kerülni kell a
bőrrel való érintkezést
és a szembe jutást.
Tűz- és robbanásvédelmi előírások
Hő- és gyújtóforrástól távol tartani. A elektrosztatikus
feltöltodés ellen intézkedéseket kell tenni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Műszaki intézkedések és tárolási feltételek

A tartályok szorosan zárva tartandók és hűvös, jól
szellőztetett helyen tárolandók. Hőségtől és közvetlen
napsugárzástól óvni kell.
A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szembeni
követelmények
A nyitott tartályokat gondosan lezárni és függőleges
helyzetben tárolni, hogy az anyag kifolyását
megakadályozzuk.
Nem megfelelő anyag: Alumínium
Együtt-tárolásra vonatkozó előírások
Elkerülendő anyagok, lásd a 10. fejezetet

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet nem

tartalmaz a keverékben levő anyagokra vonatkozó
expozíciós határértéket.

 DNEL adatok:

 Módosított alkohol
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Bőrön át

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszú idejű (krónikus)

  Érték: 22,1 mg/kg/nap
 
 Módosított alkohol
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belélegezve

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszú idejű (krónikus)

  Érték: 133 mg/m3
 
 Módosított alkohol
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Lenyelve
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  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszú idejű (krónikus)

  Érték: 1,67 mg/kg/nap
 
 Módosított alkohol
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Bőrön át

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszú idejű (krónikus)

  Érték: 5,26 mg/kg/nap
 
 Módosított alkohol
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belélegezve

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszú idejű (krónikus)

  Érték: 15,8 mg/m3
 PNEC adatok:

 Módosított alkohol
  Édesvíz: 1 mg/L
  Tengervíz: 0,1 mg/L
  STP: 10 mg/L
  Édesvízi üledék: 1,16 mg/kg Száraz súly
  Tengeri üledék: 1,16 mg/kg Száraz súly
  Talaj: 0,1 mg/kg Száraz súly
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodni kell jó szellőztetésről. Ez helyi, vagy helység
elszívással érhető el. Ha ez nem elegendő az anyag
koncentrációjának a levegő határértéke alatti tartásához,
akkor alkalmas légzőkészüléket kell hordani.

 Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg oldalvédővel. (EN 166)
 Testvédelem: Vegyszerálló ruházat.
 Kézvédelem: Viseljen hosszúszárú vegyvédelmi kesztyűt.

A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nemcsak az
anyagtól, de egyéb minőségi jellemzőktől is függ és a
gyártótól függően különböző lehet. A pontos
áteresztőképességet a gyártótól kérdezze meg és tartsa
be.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben
található.
Megfelelő anyag Klórozott polietilén, neoprén, nitril
(NBR), Polietilén, Etil-vinilalkohol-laminát (EVAL), Viton
Anyagvastagság:
Rövid ideig tartó érintkezésnél / védelem beszennyezés
ellen: >0,35 mm, Áttörési idő:> 60 perc
További érintkezésnél: >0,35 mm, Áttörési idő:> 240
perc

 Légutak védelme: A munkahelyi határértékek túllépésénél alkalmas
légzőkészüléket kell hordani. Amennyiben munkahelyi
határértékek nem állnak rendelkezésre, aeroszol és
ködképződésnél megfelelő légzésvédelmi intézkedésről
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kell gondoskodni.
Környező levegőtől független légzésvédő készülék. Rövid
időre szűrőkészülék.
Légzőszűrő.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a
7. fejezetben. A hulladékkezelésre vonatkozó
információkat lásd a 13. fejezetben.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyékony
 Szín: színtelen
 Szag: enyhe
 Oldhatóság vízben: 0,5% (20 C fok)
 pH-érték: nincs adat
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
180 C fok (760 Hgmm)

 Dermedés-/Olvadáspont: nincs adat
 Gőznyomás: 0,054 kPa (20 C fok)
 Gőzsűrűség: nincs adat
 Relatív sűrűség: 0,839 g/cm3 (20 C fok)
 Viszkozitás: nincs adat
 Gyulladási hőmérséklet: 65 C fok
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes
 Robbanási határérték: alsó: 0,67 térf.%, felső: 7 térf.% (DIN EN 1839)
 Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló
 Bomlási hőmérséklet: nincs adat
 Öngyulladási hőmérséklet: 236 C fok (DIN EN 14522)
 Párolgási sebesség: nincs adat
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: log Pow: 0,42 (módosított alkohol)
 Szagküszöbérték nincs adat
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Nem állnak rendelkezésre adatok.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Nem állnak rendelkezésre adatok.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási és kezelési alkalmazásoknál stabil

(lásd a 7. pontot).
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használatnál veszélyes reakciók nem

várhatóak.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Fokozott hőmérsékletnél bomlás lehetséges. Hőségtől és

közvetlen napsugárzástól óvni kell. Nem szárazságig
desztillálni.

10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Erős savak; erős bázisok; erős oxidálószer
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10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Aldehidek; keton; szerves savak
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Módosított alkohol:

LD50/oral/patkány: 3300 mg/kg
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás
vegyületek
LD50/oral/patkány: 5000 mg/kg (OECD 401)
Echa/kereszthivatkozás

 Akut toxicitás, belégzés: Módosított alkohol:
LC50/belégzés/patkány: 5,25 mg/l, 4 óra

 Akut toxiciás, börön át: Módosított alkohol:
LD50/dermal/patkány: 2000 mg/kg
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás
vegyületek
LD50/dermal/házinyúl: 2000 mg/kg (OECD 402)
Echa/kereszthivatkozás

 Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Aspirációs veszély Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 Nincs információ.
12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: Halak:

Módosított alkohol
LC50: > 1000 mg/l, 96 óra, Poecilia reticulata
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás
vegyületek
LC50: > 1000 mg/l, 96 óra, Oncorhynchus mykiss, OECD
203, Echa/kereszthivatkozás

Haltoxicitás (krónikus): Nem állnak rendelkezésre adatok

Vízibolha toxicitás (akut):
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás
vegyületek
EC50: > 1000 mg/l, 48 óra, Daphnia magna, OECD 202,
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Echa/kereszthivatkozás

Vízibolha toxicitás (krónikus): Nem állnak rendelkezésre
adatok

Alga toxicitás (akut):
Szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás
vegyületek
EL50: > 1000 mg/l, 72 óra, Pseudokirchneriella
subcapitata (egysejtű édesvízi alga), OECD 201,
Echa/kereszthivatkozás

Algatoxicitás (krónikus): Nem állnak rendelkezésre adatok
Toxicitás a baktériumokra: Nem állnak rendelkezésre
adatok

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Módosított alkohol:

18-32%, 28 nap, OECD 301 B, forrás: szállító
25%, 28 nap, OECD 302 B, forrás: szállító

12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Módosított alkohol:

BCF: 4 Oncorhynchus mykiss, forrás: szállító
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:
log Pow: 0,42, forrás: szállító

12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nem állnak rendelkezésre adatok.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
PBT-értékelés: A termék nem PBT osztályba sorolt.
vPvB-értékelés: A termék nem vPvB osztályba sorolt.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nem állnak rendelkezésre adatok.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Termék

Az ártalmatlanítást az előírások figyelembevételével és a helyi illetékes hatóságokkal, a
hulladék feldolgozó vállalattal történt egyeztetést követően kell egy alkalmas és erre a célra
engedélyezett berendezésben ártalmatlanítani.
Az Európai Hulladék Katalógus (AVV) szerinti hulladékkulcs-szám besorolást a regionális,
hulladékártalmatlanítóval együttműködve kell végrehajtani.

Csomagolás:
A csomagolásokat maradék nélkül ki kell üríteni és a hivatalos előírások betartásával
gondoskodni kell megfelelő ártalmatlanításukról. A tisztítatlan, nem kiürített csomagolások
ártalmatlanítását a regionális hulladékkezelővel kell egyeztetni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA szerint az anyag nincs szabályozva.
Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
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 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Nem állnak rendelkezésre adatok.

Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Nem állnak rendelkezésre adatok.

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Nem állnak rendelkezésre adatok.

 14.7. A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat
szerinti ömlesztett szállítás

Nem releváns

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.),

valamint az 1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)
1907/2006/EK rendelete (REACH) XIV. MELLÉKLET (AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK
JEGYZÉKE)
A rendelkezésre álló adatok és/vagy a beszállítók adatai szerint a termék nem tartalmaz olyan
anyago(ka)t, amely(ek) az 1907/2006/EK REACH rendelet XIV. melléklete értelmében
engedélyköteles anyag(ok)nak számít(anak).
A különösképpen aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH jelöltek listája az
engedélyezési eljáráshoz
A meglévő adatok alapján és/vagy az előszállító adatainak megfelelően a készítmény nem
tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely/melyek az 1907/2006/EK REACH rendelet 57.
cikkelyének megfelelően az 59. cikkellyel összeköttetésben a XIV. függelékbe (Engedélyköteles
anyagok jegyzéke) nem mint felvételre kerülő anyag/anyagok kerülnek szóba.
1907/2006/EK rendelete (REACH) XVII. MELLÉKLET: EGYES VESZÉLYES ANYAGOK,
KÉSZÍTMÉNYEK ÉS ÁRUCIKKEK GYÁRTÁSÁVAL, FORGALOMBA HOZATALÁVAL ÉS
FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK
A termék az 1907/2006/EK REACH rendelet XVII. függelékének a hatálya alá tartozik. szám 3
2012/18/EU IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének
kezeléséről
A termék nem tartozik az I. melléklet 1. vagy 2. részének hatálya alá.
Egyéb előírások
Ennek a terméknek a használatánál a nemzeti egészségügyi- és munkavédelmi előírásokat kell
alkalmazni.
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 H-mondatok:

 EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy
megrepedezését okozhatja.

 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély 1
 Egyéb információk: Besorolás az (EK) rendelet, 1272/2008 (CLP) száma

szerint
Asp. Tox. 1; H304
A termék besorolása a következő eljárás alapján, az (EK)
1272/2008 számú rendelet 9. cikkelyének és
kritériumainak megfelelően lett megállapítva:
Fizikai veszélyek: Vizsgálati adatok értékelése az I.
melléklet 2. részének megfelelően.
Egészségi és környezeti veszélyek: Számítási módszer az
I. melléklet 3.. 4. és 5. részének megfelelően.

 Készült: A gyártó 2018.04.10.-én kelt. biztonsági adatlapja
alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleirással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvintézkedésekről, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállitania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztositják a biztonságos munkát.ANILI
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