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1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA 

 

     

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

Dátum: 2019. Jún. 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

1.1. Termék megnevezése:  Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
 1.2. Termék felhasználása:           Légfrissítő

 
1.3. Gyártó megnevezése:       DF Corp. Ltd

B & W Building 
89 Weir Street
Blackburn 
Lancashire 
BB2 2AN
info@designerfragrances.eu

 

 

 

 

       1.4. Sürg sségi telefon:   ő  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat : 06 80 20 11 99   (0-24h)

 

Magyarországi Importáló és Forgalmazó:
3000 Hatvan
USASCENTS Kft    (Képviselő: Majerszki Dániel)

Tel: +36 20 910 6983
Kölcsey F. u. 2/a

Email: info@usascents.hu
WEB: www.usascents.hu

 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.2. CÍMKE TARTALOM:

2.1. ANYAG VAGY KEVERÉK OSZTÁLYOZÁSA:

    

 Figyelem: H222 Rendkívül t zveszélyes aeroszol.ű
H229 A tartály nyomás alatt van. H  hatására széthasadhat. ő
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

 

  
 

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
H222 Rendkívül t zveszélyes aeroszol.ű
H229 A tartály nyomás alatt van. H  hatására széthasadhat. ő
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Az összes veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található.
Káros fizikai-kémiai, emberi egészségi és környezeti hatások:
Nyomás alatt álló tartály: felrobbanhat hevítéskor. Rendkívül t zveszélyes aeroszolű

Címkézés:

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
     
                                 VESZÉLY            FIGYELEM      

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102    Gyermekekt l elzárva tartandó.ő
P210 H t l, forró felületekt l, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.őő ő
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264 A használatot követ en a kezet alaposan meg kell mosni.ő
P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280    Véd keszty /véd ruha/szemvéd /arcvéd  használata kötelez .ő ű ő ő ő ő
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P370 + P378 T z esetén: oltásra: szén-dioxidot, száraz vegyszer, hab. használandó.ű
P410 + P412 Napfényt l védend . Nem érheti 50 °C/122 °F h mérsékletet meghaladó h .ő ő ő ő
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén m köd  hulladékgy jtési rendszertű ő ű

 

Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint
Verzió: 4.2
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2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

Az anyag nem felel meg a PBT és / vagy a vPvB kritériumoknak.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEV KRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKŐ
 

Összetev k:ő  
Veszélyes összetev k: ő Konc.%        CAS-szám                       EINECS szám                 Osztályozás

              1272/2008/EK   
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3.1. KEVERÉKEK

Etil alkohol 64-17-5 200-578-6

Dihidromircenol

A veszély- és az óvintézkedésre vonatkozó mondatok teljes szövegét a 16. szakasz tartalmazza.

Folyékony petróleum gázok 70 - 100% 68476-85-7 270-704-2

< 20% 

0.16% 18479-58-8 242-362-4

Flam Gas 1 H220

Flam. Liq. 2  H225
Eye Irrit. 2  H319 (SCL ≥ 50%)

Skin Irrit 2 H315 
Eye Irrit 2  H319

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

 
    

Dátum: 2019. Jún. 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint
Verzió: 4.2

   

  

 4. SZAKASZ: ELS SEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓKŐ 

Szembe jutáskor:   

 

B rre (vagy hajra) jutáskor:ő  Tisztítsa le szappannal és vízzel az érintett felületet. Vegye le a szennyezett ruházatot és 

                         

 mossa ki, miel tt újra felveszi. Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.ő

 

Belégzéskor:   

 

A sérültet vigyük friss leveg re, ha a tünetek továbbra is fenn állnak forduljunk orvoshoz.ő

 

Lenyeléskor:   

 

Nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját. Forduljon orvoshoz azonnal.

Távolítsuk el a kontaklencséket ha van és könnyen kivehető.
Azonnal öblítse ki óvatosan tiszta bő vízzel, legalább 15 percig.
Forduljon azonnal orvoshoz.

 

4.1. AZ ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE Ő
Általános információ: Vigye az érintett személyt azonnal friss leveg re. ő

Ha bármilyen kellemetlenség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK  

Tünetek / sérülések: A várható körülmények között várhatóan nem jelent jelent s veszélytő
normál használat mellett.

Tünetek / sérülések belégzés után: Normál használat várható körülményei között várhatóan nem jelent jelent s ő
belégzési veszélyt. Enyhe irritációt okozhat.

Tünetek / sérülések a b rrel való érintkezés után:ő Nem várható, hogy jelent sen veszélyezteti a b rt a normál ő ő
használat várható körülményei között. Enyhe irritációt okozhat.

Szembe jutás esetén tünetek / sérülések: Szemirritációt okoz.

Tünetek / sérülések lenyelés után: Normál használat várható körülményei között várhatóan nem jelent jelent s ő
lenyelési veszélyt. A száj, a torok és a gyomor-bélrendszer falain enyhe irritációt 
okozhatnak.

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA 

Kezelje tünetileg
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5. SZAKASZ: T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKŰ

 
5.1. OLTÓANYAGOK

Szén-dioxid, Száraz vegyszer, Hab.

                  

Óvintézkedések t z esetén:ű  Állítsa le a szivárgást, ha biztonságosan megoldható
T zvédelmi el írások:ű ő  Szükség esetén távolítson el minden gyújtóforrást. A normál tüzet oltani kell

Óvintézkedések ésszer  távolságbólű
Védelem a t zoltás során:ű  Ne próbáljon megfelel  véd felszerelés nélkül fellépni.ő ő

Zárt rendszer  légz készülék. Teljes véd ruházat.ű ő ő

         

 

 6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

 6.1.1. NEM ELS SEGÉLYT NYÚJTÓŐ
         SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ 
         ÓVINTÉZKEDÉSEK:

6.1.2. ELS SEGÉLYT NYÚJTÓŐ
         SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ 
         ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Véd felszerelés: Normál körülmények között nem szükségeső
Sürg sségi eljárás: Szell ztesse az érintett területet. Távolítson el minden gyújtóforrást, haő ő
ez biztonságosan megoldható. Kerülje az érintkezést b rrel és szemmel.ő

                 6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI 
               ÓVINTÉZKEDÉSEK:

A termék és a bel le származó hulladék él vízbe, talajba és közcsatornába jutásátő ő
meg kell akadályozni.

 
6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS 
       SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS 
       MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI: 

A területi elhatárolás: Nem alkalmazható
Tisztítási módszerek: Ezt az anyagot és tartályát biztonságosan kell ártalmatlanítani, 

a helyi el írások és jogszabályok szerint.ő
Egyéb információk: Ezt az anyagot és tartályát veszélyes hulladékként kell 

megsemmisíteni. A biztonságos megsemmisítés a helyi
el írások és jogszabályok szerint történjen.ő

 
 

 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 
7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE
       IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

További veszélyek, felhasználás után: Az üres tartályokat óvatosan kell kezelni, mivel a 
maradék g zök gyúlékonyak. Használat közben éghet  g z-leveg  keveréket képezhet. ő ő ő ő
Nyomás alatt álló tartály: Használat után se szúrjuk, ütögessük vagy hevítsük a palackot.
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: H t l, forró felületekt l, szikrától, őő ő
nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. 
Nyomás alatt lév  tartály: használat közben sem szúrja át és ne égesse el.ő
Higiéniai intézkedések: A termék használata közben tilos enni, inni és dohányozni.

5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKB L SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEKŐ
T zveszély:ű Rendkívül t zveszélyes aeroszolű
Reakciókészség t z esetén:ű  Nem ismert

Veszélyes bomlás
Termékek t z esetén:ű  Mérgez  füstök szabadulhatnak felő

 

5.3. T ZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLATŰ

6.4. HIVATKOZÁS MÁS
       SZAKASZOKRA:

A biztonságos kezeléssel kapcsolatban lásd a 7. SZAKASZ.
A személyi véd felszerelésekkel kapcsolatban lásd a 8. SZAKASZ.ő
Az ártalmatlanítással kapcsolatban lásd a 13. SZAKASZ.

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS
       FELTÉTELEI AZ ESETLEGES
       ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
       EGYÜTT:

M szaki intézkedések:ű Gondoskodjon megfelel  szell zésr l.ő ő ő
Tárolási feltételek: Védje napfényt l. Ne tegye ki 50 °C/122°F feletti h mérsékletnek.ő ő

 Tárolja jól szell z , h vös helyen.ő ő ű
Nem összeférhet  termék:ő  Er s bázisok, er s savak. Oxidálószerek.ő ő
Nem összeférhet  anyagok:ő  Gyújtóforrások. H források. Közvetlen napfény.ő
Tárolási terület: Jól szell z  helyen tárolandó. Tartsa távol nyílt lángtól, forró ő ő

felületekt l és gyújtóforrásoktól.ő
Különleges csomagolási szabályok: Csak az eredeti csomagolásban tárolható.
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Általános intézkedések: Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Szüntesse meg a gyújtóforrásokat. Kerülje a környezetbe jutást.

Véd felszerelés: Ne próbáljon megfelel  véd felszerelés nélkül fellépni. Továbbiő ő ő
információkat lásd a 8. SZAKASZban: „Az expozíció ellen rzése / személyi védelem”. ő
Kerülje el a b rrel és szemmel való érintkezés.ő
Sürg sségi eljárás: Szell ztesse az érintett területet. ő ő
Távolítson el minden gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megoldható.



4. Oldal

         

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE/EGYÉNI VÉDELEMŐ

 

Légzésvédelem:

 

B rvédelem: ő

 

Szem- és arcvédelem: 

 

A terméket úgy tervezték hogy gondoskodjon a kellemes illatról zárt térben.
Ha az illat koncentrációja kellemetlen érzetet kelt, a megfelel  szell zést biztosítaniő ő
kell a zárt térben.

Nincs szükség különleges véd felszerelésreő
Nincs szükség különleges véd felszerelésreő

7.3. MEGHATÁROZOTT
       VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Légápolási termékek. A helyes gyártási és ipari higiéniai gyakorlattal 
összhangban kell felhasználni.

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE:Ő
Származtatott hatásmentes szintek (DNEL):
Folyékony petróleum gázok: Nem alkalmazható
Etanol:

Egyéni óvintézkedések, például egyéni véd eszközökő : 

   M szaki intézkedések: ű
Elosztási, munkahelyi és háztartási beállítások: Gondoskodjon megfelel  szell zésr lő ő ő

A környezeti expozíció
ellen rzéseő : 

Kerülni kell az anyag környezetbe való jutását. 

 

A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós
határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM SzCsM
együttes rendeletben:  

8.1. ELLEN RZÉSI PARAMÉTEREK:Ő

Kémiai megnevezés                       CAS-Szám             ÁK érték (mg/m3)              CK érték (mg/m3)                   Jellemző 
tulajdonság/hivatkozás

Etil Alkohol            64-17-5     1900   7600 IV.
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DNEL a munkavállalók számára

Belégzés DNEL (rövid távú, helyi) 1900 mg / m3 (irritáció légzőrendszer)

Belégzés DNEL (hosszú távú, szisztémás) 950 mg / m3 (Rákkeltő)

Bőrön át DNEL (hosszú távú, szisztémás) 343 mg / ttkg / nap (ismételt dózisú toxicitás)

DNEL a lakosság számára

Belégzés DNEL (rövid távú, helyi) 950 mg / m3 (irritáció légzőrendszer)

Belégzés DNEL (hosszú távú, szisztémás) 114 mg / m3 (Rákkeltő)

Bőrön át DNEL (hosszú távú, szisztémás) 206 mg / ttkg / nap (ismételt dózisú toxicitás)

Szájon át DNEL (hosszú távú, szisztémás) 87 mg / ttkg / nap (ismételt dózisú toxicitás)

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC):
Folyékony Petróleum gázok: A környezetre vonatkozó expozíciós értékeléseket nem nyújtottak be, ezért a PNEC-értékeket nem 
kell megadni
Etanol:

PNEC víz (édesvízi) 0,96 mg / L

PNEC víz (tengeri víz) 0,79 mg / L

PNEC víz (szakaszos kibocsátások): 2,75 mg / L

PNEC üledék (édesvízi): 3,6 mg / kg üledék por

PNEC üledék (tengeri víz): 2,9 mg / kg üledék por

PNEC talaj 0,63 mg / kg talajmennyiség

PNEC STP (szennyvíztisztító telep) 580 mg / L

PNEC orális (élelmiszerlánc) 0,72 g / kg étel
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

 

Megjelenés Aeroszol.

Illat Különböz  illatokő
Illatküszöb Nincs adat

pH érték Nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont Nincs adat

Kezdeti forráspont 
és forrásponttartomány Nincs adat

Lobbanáspont -35 ° C-ra becsülve

Párolgási pont Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd gáz) Nincs adat

Fels  / alsó éghet ség vagyő ő
robbanási határok Nincs adat

G znyomáső  Nincs adat

G zs r ségő ű ű  Nincs adat

Relatív s r ségű ű  Nincs adat

Vízben való oldhatóság Nincs adat

Megoszlási együttható
     n-oktanol / víz Nincs adat

Öngyulladási h mérséklet ő Nincs adat

Bomlási h mérséklető  Nincs adat

Viszkozitás Nincs adat

Robbanási tulajdonságok Nyomás alatt álló. Felrobbanhat hevítés esetén.

Oxidáló tulajdonságok Nincs adat.

 

 

 

 

 

 

9.1. ALAPVET  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKŐ

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nyomás:  70psi-ig.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
 10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:

Jó stabilitás normál tárolási körülmények között.  10.2. KÉMIAI STABILITÁS:

Kerülje a forró felülettel / h vel, lánggal, szikrával való érintkezést. ő
Távolítson el minden gyújtóforrást

 

10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK
         LEHET SÉGE:Ő

Normál körülmények között nem várható.

Nem jelent jelent s reakcióképességi veszélyt önmagában ő
vagy vízzel érintkezve.

10.4. KERÜLEND  KÖRÜLMÉNYEK:Ő

 

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Nem várható

10.5. NEM ÖSSZEFÉRHET  ANYAGOK:Ő Kerülje az érintkezést er s savakkal, lúgokkal vagy oxidáló szerekkel.ő
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
 

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:  

Akut toxicitás:                  Nincs osztályozva

Ezt a keveréket egészében nem vizsgálták egészségre gyakorolt hatások szempontjából. Az egészségügyi hatásokat az 
1272/2008/EK rendeletben megadott módszerekkel számították ki.
Az alkotóelemek veszélyes tulajdonságai és koncentrációik alapján ezt a terméket a CLP számítási módszere alapján értékelték és
azt állapították meg, hogy nem osztályozható toxikológiai hatások szempontjából.
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12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1. ÖKOTOXICITÁS: Az összetev k veszélyes tulajdonságai és koncentrációik alapján ezt a terméket a CLP számítási módszereő

alapján értékelték, és azt állapították meg, hogy az ökológiai hatások szempontjából nem osztályozott. 

 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG:
Etilalkohol:
Eredmény: 95% - Biológiailag könnyen lebontható
Folyékony petróleum gázok:
Várhatóan könnyen biológiailag lebontható. Leveg ben lév  fotokémiai reakciók révén gyorsan oxidálódikő ő

12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG:
Etilalkohol:
Az n-oktanol / víz megoszlási együtthatója miatt a szervezetekben való felhalmozódás nem várható.
Folyékony petróleum gázok:
Nem várható, hogy bioakkumulálódjon jelent senő

B rkorrózió / b rirritáció: ő ő Nincs osztályozva
Szenzibilizáció:

CMR hatások: Nincs osztályozva

Nincs osztályozva

Rákkelt  hatás:ő
Mutagenitás: 

Nincs osztályozva

Reprodukciót károsító tulajdonság: Nincs osztályozva

Maró hatás: Nincs osztályozva

Ismételt dózisú toxicitás: Nincs osztályozva

Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs osztályozva

Ismétl d  expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):ő ő  Nincs osztályozva

Aspirációs veszély: Nincs osztályozva

A valószín  expozíciós útra vonatkozó információ:ű  b rrel történ  érintkezéső ő
A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 

Belégzés: g zének túlzott belégzése (nem szakszer  használat) irritálja a légz szerv nyálkahártyáját, narkotikus hatás nagy ő ű ő
koncentrációban történ  belélegzés esetén, veszélyt jelent a központi légz rendszerre.ő ő
Szembe jutás: Súlyos szemirritációt okoz.

B rre kerülés:ő  irritálhatja a b rt, allergiás b rreakciót vált ki – b rpír, duzzanat, allergiás b rkiütés.ő ő ő ő
Lenyelés: er s maró hatás a szájban és gégében, valamint a perforáció veszélye a nyel cs ben és a gyomorban.ő ő ő
A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: nem áll rendelkezésre 

további adat.

A kölcsönhatásokból ered  hatások:ő  nem áll rendelkezésre adat

Egyéb információk: nincsenek.

Az osztályozás szempontjából releváns LD / LC50-értékek:

64-17-5 Etil Alkohol

Szájon át
Belégzés
Bőrön át

LD50
LC50
LD50

10470 mg/kg (patkány)
30000 mg/l – 4 óra (patkány)
15800 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

  

Dátum: 2019. Jún. 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint
Verzió: 4.2

Etilalkohol:
Toxicitás halakra:  LC55 - Pontyfélék - 14 200 mg / l - 96 h
Toxicitás daphniára és másokra:
Vízi gerinces:  LC50 - Ceriodaphnia dubia (vízi bolha) - 5,012 mg / l - 48 óra
Toxicitás algákra:  EC50 - Chlorella vulgaris (édesvízi algák) - 275 mg / l - 72 óra

(OECD 201. vizsgálati útmutató)
Folyékony Petróleum gázok:
A fizikai tulajdonságok azt mutatják, hogy a petróleum gázok gyorsan elpárolognak a vízi környezetből, és akut és 
krónikus hatásokat a gyakorlatban nem figyeltek meg.



 
 

7. Oldal 

         

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

 

14.1. UN-SZÁM:
UN-szám (ADR / RID / ADN): 1950
UN-szám (IMDG): 1950
UN-szám (ICAO): 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  ő szállítási megnevezés
ADR / IMDG / AND / RID: AEROSZOL
IATA: T zveszélyes Aeroszolű

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok)
ADR / RID / ADN osztály: 2.1
ADR / RID / ADN osztály 2. Osztály: Gázok
ADR-címke: 2.1. és 6.1
IATA: 2.1
IMDG osztály: 2.1
ICAO osztály / divízió 2.1
ICAO kiegészít  kockázat: ő 6.1
ICAO TEC * szám: 20GSF
Légosztály: 2.1
UK útosztály: 2.1
Szállítási címke: L.Q.

14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes: Nem
Tengeri szennyez :ő Nem
Egyéb információk: Kiegészít  információ nem áll rendelkezésreő
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13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

  

 

 

12.6. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Nincs elérhet  adat.ő

Biztosítani kell, hogy a termék gy jtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása megfeleljen minden erre vonatkozóű
törvénynek és rendeletnek. Ne engedje, hogy felszíni és felszín alatti vizekbe, csatornákba kerüljön. 
Gy z djön meg arról, hogy ő ő ártalmatlanítása megfelel a kormányzati követelményeknek, és biztosítsa a helyi 
hulladékkezelési szempontokat. A termék használójának felel ssége annak meghatározása, hogy veszélyes hulladék-e.ő

12.5. A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS: Ez az anyag nem felel meg a REACH, a XIII. Melléklet PBT / vPvB 
kritériumainak.

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS:

Etil alkohol:
Nincs elérhet  adatő
Folyékony petróleum gázok:
Széls séges illékonyságuk miatt a leveg  az egyetlen környezeti elem, amelyben szénhidrogén gázokat találnak.ő ő

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK
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14.6. Felhasználót érint  különleges óvintézkedésekő
Szárazföldi szállítás
Besorolási kód (ADR): 5F
Különleges rendelkezések (ADR): 190,327,344,625
Korlátozott mennyiség (ADR): 1l
Megengedett mennyiség (ADR): E0
Csomagolási utasítások (ADR): P207, LP02
Különleges csomagolási el írások (ADR): ő PP87, RR6, L2
Vegyes csomagolási el írások (ADR): ő MP9
Közlekedési stratégia (ADR): 2
Különleges szállítási rendelkezések - 
Csomagok (ADT): V14
Különleges szállítási rendelkezések - be- 
és kirakodás és kezelés (ADR): CV9, CV12
Különleges szállítási el írások - ő
Üzemeltetés (ADR): S2
Az alagút korlátozási kódja: D

Tengeri szállítás
Különleges rendelkezések (IMDG): 63,190,277,327,344,959
Korlátozott mennyiség (IMDG): SP277
Megengedett mennyiség (IMDG): E0
Csomagolási utasítások (IMDG): P207, LP02
Különleges csomagolási el írások (IMDG): ő PP87, L2
EmS-szám (T z): ű F-D
EmS-szám (kiömlött): S-U
Tárolási kategória (IMDG): Nincs
Tárolás és kezelés (IMDG): SW1, SW22
Szegregáció (IMDG): SG69
MFAG-szám: 126

Légi szállítás
PCA-mentesség (IATA): E0
PCA korlátozott mennyiség (IATA): Y203
PCA korlátozott mennyiség  maximális nettó mennyiség (IATA): ű 30 kg
PCA csomagolási utasítások (IATA): 203
PCA maximális nettó mennyiség (IATA): 75 kg
CAO csomagolási utasítások (IATA): 203
CAO maximális nettó mennyiség (IATA): 150 kg
Különleges rendelkezések (IATA): A145, A167, A802
ERG-kód (IATA): 10L

Belvízi szállítás
Besorolási kód (ADN): 5F
Különleges rendelkezések (ADN): 190,327,344,625
Korlátozott mennyiség (ADN): 1 L
Megengedett mennyiség (ADN): E0
Szükséges felszerelés (ADN): PP, EX, A
Szell zés (ADN): ő VE01, VE04
Kék kúpok / lámpák száma (ADN): 1

Vasúti szállítás
Besorolási kód (RID): 5F
Különleges rendelkezések (RID): 190,327,344,625
Korlátozott mennyiség (RID): 1L
Megengedett mennyiség (RID): E0
Csomagolási utasítások (RID): P207, LP02
Különleges csomagolási el írások (RID): ő PP87, RR6, L2
Vegyes csomagolási el írások (RID): ő MP9
Szállítási kategória (RID): 2
Különleges szállítási rendelkezések - Csomagok (RID): W14
Különleges szállítási rendelkezések - be- 
és kirakodás és kezelés (RID): CW9, CW12
Colis Express (expressz csomagok) (RID): CE2
Veszélyazonosító szám (RID): 23



   16. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

Figyelmeztet  mondat(ok) és a kockázati mondat (ok) az összetev k 3.pont ő ő szerint, a teljes szövegek nem 
jelenik meg máshol ezen a biztonságtechnikai adatlapon:

         

 

 

 

 
 

   

 

 
 

 

Frissítési el zményekő : 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

A legújabb változat annak érdekében készült, hogy megfeleljen az alábbi rendeleteknek: 
1907/2006 (EC) A 2010. május 20-i 453/2010 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1907/2006 számú (EC)
 rendeletét a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH ). 
1272/2008 (EU) 
Az Európai Parlament és Tanács 2008.december 16-i 1272/2008 számú rendelete az anyagok és keverékek besorolásáról, címkézésről és csomagolásáról,
 mely módosítja, és hatályon kívül helyezi a 67/548/EEC és 1999/45/EC számú irányelveket és módosítja a 1907/2006 számú (EC) rendeletet. 
453/2010 (EU) 
286/2011(EU) 
A 2011. március 10-i 286/2011 számú (EC) bizottsági rendelet, mely módosítja az Európai Parlament és Tanács 1272/2008számú (EC) rendeletét anyagok
 és keverékek besorolásáról, címkézésről és csomagolásáról, annak érdekében, hogy alkalmazkodjon a technikai és tudományos fejlődéshez. 

H220 Rendkívül t zveszélyes gáz.ű
H222 Rendkívül t zveszélyes aeroszol.ű
H225 Fokozottan t zveszélyes folyadék és g z.ű ő
H229 A tartály nyomás alatt van. H  hatására széthasadhat. ő
H315 B rirritáló hatású.ő
H317 Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Rövidítések
Flam Gas 1 T zveszélyes gázok 1. kategóriájaű
Flam Liq 2 T zveszélyes folyadék, 2. kategóriaű
Eye Irrit 2 Szemirritáló 2. kategória
Skin Irrit 2 B rirritáció 2. kategóriaő
LD50 Halálos adag 50%
LC50 Halálos koncentráció 50%
OECD Gazdasági és Szövetkezeti Fejlesztési Szervezet
PBT Perzisztens Bioakkumulatív Toxicitás
vPvB Nagyon perzisztens Nagyon bioakkumulatív
IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása
ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet

15. SZAKASZ:  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
 

 

 

 
 

 
 

Rendeletek:

  

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18) a vegyi anyagok
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).
A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról,
Értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet
módosításáról.
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról.
A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos
eljárásról.
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
98/2001. (VI.15.) Kormány-rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet.
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

15.1. AZ ADOTT ANYAGGAL VAGY KEVERÉKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS

         KÖRNYEZETVÉDELMI EL ÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOKŐ

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

                               Nem végeztek

14.7. Szerinti ömlesztett szállítás melléklete MARPOL 73/78 és az IBC kód:     Nem alkalmazható. 

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

  

Dátum: 2019. Jún. 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint
Verzió: 4.2

9. Oldal



BIZTONSÁGI ADATLAP
 

  

Dátum: 2019. Jún. 
Kiállítás dátuma: 2020.03.31. 

Blast Cans Légfrissít  Aeroszolő
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint
Verzió: 4.2

10. Oldal

Megjegyzés:   Ezt a biztonsági adatlapot az alábbi szabályoknak megfelel en ő állították ki:

Rendelet(EC) 1907/2006 a 67/548/EGK irányelv, 1999/45/EK rendelet (EC) No 1272/2008 

JOGI NYILATKOZAT

Az itt közölt információk, különös tekintettel a termékek használatára és alkalmazására vonatkozó javaslatokra, jóhiszeműen 
szolgálnak, a DF Corp. LTD felelősséget nem vállalja. A DF Corp. Ltd egyik alkalmazottja sem jogosult lemondani vagy 
bármilyen módon megváltoztatni a dokumentum tartalmát.
A különféle felhasznált anyagok, valamint a változó munkakörülmények, gyártási technikák és a végfelhasználók 
követelményei miatt, amelyeket nem tudunk befolyásolni, határozottan javasoljuk, hogy alapos és széles körű kísérleteket 
végezzenek az alkalmasság tesztelésére, a szükséges folyamatok és alkalmazások szempontjából. Ez magában foglalja az 
öregedési tesztet is, amelyet minden felhasznált hordozóra alkalmazni kell.
A termék vásárlójának és végfelhasználójának a felelőssége az is, hogy a környezet védelme, valamint alkalmazottaik 
egészségének és biztonsága érdekében minden megfelelő intézkedést betartanak.
Ez az adatlap helyettesíti az összes korábbi verziót
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