
BIZTONSÁGI ADATLAP
 

 

1. Oldal
 

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

     

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

Dátum: 2018.04.19. 
Kiállítás dátuma: 2018.05.17. 

1.1. Termék megnevezése:  

 1.2. Termék felhasználása:           
 

1.3. Gyártó megnevezése:       Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
44145 Westlake
United States
Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
e-Mail: Energizer@custhelp.com
Http://data.energizer.com

 

 

 

 

       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 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

   

Osztályozás: 

Címkézés:

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

         VESZÉLY           FIGYELEM                FIGYELEM

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

Légfrissít  aeroszol (hajtógázzal)ő

1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

mailto:info@usascents.hu
http://www.usascents.hu/
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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
    

Veszélyes összetev k: ő Konc.% CAS-szám EINECS szám Osztályozás
              1272/2008/EK   

2. Oldal

3.1. KEVERÉKEK

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

 
 

 

 

 

 

Aceton                                50 - < 75% 67-64-1 200-662-2 

Propán             10 - < 25% 74-98-6 200-827-9  

Izobután                              5 - < 10% 75-28-5 200-857-2   

Benzaldehid              5 - < 10%               100-52-7 202-860-4

Vanillin               1 - < 5%               121-33-5 204-465-2

Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát  1 - < 5% 77-83-8 201-061-8

Piperonal  < 1%               120-57-0 204-409-7

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-  < 1%               127-51-5 204-846-3
2-ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón

Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

Flam. Gas 1  H220
Press. Gas  H280

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102    Gyermekekt l elzárva tartandó.ő
P210    H t l/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületekt l távol tartandó. Tilos a dohányzás.ő ő ő
P211    Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251    Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/g zök/permet belélegzését.ő
P264    A használatot követ en a kezeket és a kitett b rfelületeket alaposan meg kell mosni.ő ő
P271    Kizárólag szabadban vagy jól szell z  helyiségben használható.ő ő
P272    Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területér l.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
P302 + P352    HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P304 + P340    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss leveg re kell vinni és olyan nyugalmiő
                         testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék        
                                     eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P312    Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P321    Szakellátás (lásd a biztonsági adatlapban).
P333 + P313    B rirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.ő
P337 + P313    Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P362 + P364    A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni.
P403 + P233    Jól szell z  helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.ő ő
P405    Elzárva tárolandó.
P410 + P403    Napfényt l védend . Jól szell z  helyen tárolandó.ő ő ő ő
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 működő hulladékgyűjtési rendszert

Acute Tox. 4, H302

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Eye Irrit. 2, H319

Skin Irrit. 2,  H315
Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Skin Sens. 1B, H317
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3. Oldal
 

   

 

 

 4. SZAKASZ: ELS SEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓKŐ 

Szembe jutáskor:   

 

B rre (vagy hajra) jutáskor:ő  Az érintett részeket langyos vízzel le kell mosni. Ne dörzsölje az érintett területet.

                         

 Ha az irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.

 

Belégzéskor:   

 

A sérültet vigyük friss leveg re. Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, azonnal forduljon orvoshoző
és indítsa el az els segély nyújtási intézkedéseket.ő

 

Lenyeléskor:   

 

Nem szabad hánytatni! Öblítse ki a száját (csak akkor ha az ember tudatában van!). 
Forduljon orvoshoz azonnal.

                              
5. SZAKASZ: T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKŰ

 
5.1. OLTÓANYAGOK BC-por vagy vízpermet. Ne használjunk vízsugarat!              

                  

T z és / vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. T zvédelmi intézkedések koordinálása a t z környékére. Ne engedje,ű ű ű
hogy a t zoltó víz belépjen a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett t zoltó vizet külön kell összegy jteni. ű ű ű
A normál óvintézkedésekkel ésszer  távolságon alapuló t z elleni küzdelem.ű ű

            
          

 6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

 6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ 
       ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürg sségi személyzet.ő
Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjunk megfelel  szell ztetésr l.ő ő ő
Küls  leveg t l függetlenített légz készüléket kell viselni! ő ő ő 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: 

Gondoskodjunk a megfelel  szell ztetésr l. Itassa fel egy megfelel , nem éghető ő ő ő ő
felszívó anyaggal, például homokkal, f részporral, kovaföld, vagy univerzális ű
köt anyaggal. A felszedett anyagot helyezzük tet vel ellátott fémkonténerbe.ő ő
A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek alapján történjen!

 
 

 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 
7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE
       IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

Intézkedések a tűz, valamint az aeroszol és por keletkezésének megelőzésére.
Használjon helyi és általános szellőzést. Csak jól szellőztetett helyen használható.
Használat után mosson kezet. A munkahelyeken nem szabad enni, inni és dohányozni.
A szennyezett ruházatot és védőfelszerelést távolítsa el, mielőtt az étkezési területre belépne.
Soha ne tartson élelmiszereket vagy italokat a vegyszerek közelében. Soha ne helyezzen
vegyszereket olyan tartályokba, amelyeket rendes körülmények között élelmiszerekhez
vagy italokhoz használnak. Tartsa távol élelmiszerektől, italtól és takarmánytól.

Távolítsa el a kontaktlencséket ha vannak és könnyen elvégezhető. Azonnal öblítse ki tiszta bő
vízzel, legalább 15 percig. Forduljon azonnal orvoshoz.

 

4.1. AZ ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE Ő

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK  

Narkotikus hatások

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA 

A körülményekt l függ en viseljen megfelel  véd eszközt hogy óvja a b rt. ő ő ő ő ő

5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKB L SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEKŐ

Veszélyes égéstermék:   Nitrogén-oxidok (NOx), Szénmonoxid (CO), Szén-dioxid (CO2)
 

5.3. T ZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLATŰ

6.4. HIVATKOZÁS MÁS
       SZAKASZOKRA:

Veszélyes égéstermékek: lásd 5. pont. Személyi véd felszerelés: lásd a 8. szakaszt. Nem ő
összeférhet  anyagok:lásd 10. pont. Ártalmatlanítási szempontok: lásd 13. pont.ő

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

 

         
 

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS
       FELTÉTELEI AZ ESETLEGES
       ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
       EGYÜTT:

Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk, jól szell z , h vös helyen. Ne ő ő ű
permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Óvja a napfényt l. Védje a küls  ő ő
expozíciótól, mint például a h , magas h mérséklet. Csak a jóváhagyott csomagolásokő ő
használhatók (például a Veszélyes Áruk Szabályai szerint).

7.3. SPECIFIKUS
       VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Lásd a 16. fejezetet egy általános áttekintéshez.

Általános megjegyzések Ne hagyja felügyelet nélkül az érintett személyt. Távolítsa el az áldozatot a veszélyes területről. 
Tartsa az érintett személyt meleg, nyugodt és fedett helyen. Azonnal le kell vetni minden 
szennyezett ruhát. Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennmaradnak, orvoshoz 
kell fordulni tanácsért. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt a helyreállítási helyzetbe. 
Soha ne adjon semmit szájon át.

A termékkel való érintkezés égési sérülést és / vagy fagyást okozhat. Nyomás alatt lév  gázt tartalmaz ezért melegítés ő
hatására robbanhat.
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 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
 

 

 

9.1. ALAPVET  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKŐ

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

Megjelenés: Aeroszol

Illatok: Különböz illatok melyek illatanyagai nem befojásolják ő az keverék veszélyességi 
összetételét: Citrus, Vanília, Cseresznye, Karibi mangó, Fahéjas alma, Jázmin, Friss öblítő

PH-érték: Nincs meghatározva.

Állapotváltozás
 - Olvadáspont / olvadási tartomány: Nincs meghatározva.

 - Fagyáspont / fagyásii tartomány: Nincs meghatározva..

A kiindulási forráspont és a forráspont: 181,13 ° F (83,96 ° C) becsült érték

Lobbanáspont: Rendkívül t zveszélyes aeroszol.ű
12,4 ° F (-10,9 ° C) becsült érték

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): T zveszélyes aeroszol a GHS-kritériumok szerintű

Öngyulladási h mérséklet:ő  Nincs meghatározva.

Bomlási h mérséklet:ő  Nincs meghatározva.

Öngyulladás: A termék nem öngyulladó.

Robbanásveszély: Az anyag nem robbanásveszélyes. Robbanásveszélyes leveg /g zkeverékek lehetségesek.ő ő

Robbanási határok: Nincs meghatározva.

S r ség:ű ű  Nincs meghatározva.

Relatív s r ség:ű ű  0,41 g/cm3 (becsült érték)

G znyomás:ő 244,77 psi 21°C-on (becsült érték)

G zs r ség:ő ű ű  Ez az információ nem áll rendelkezésre.

Párolgási sebesség: Nem határozható meg.

Oldhatóság (ok): Nem határozható meg

Viszkozitás: Nem releváns (aeroszol)

Oxidáló tulajdonságok: Nincs

Egyéb információk: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

 

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. Viseljen véd  ő maszkot (pl. felszerelt aktív szén patron), és / vagy 
légzésvéd t ő ha szükséges. 

Kerülje az illatpermettel való érintkezést. A b r regenerálódásának helyreállítása. Megel ző ő ő
b rvédelem (krémek / ken csök) ajánlott. A termék érintése után mosson kezet.ő ő
A véd keszty  használata ajánlott. ő ű

Viseljen szem- / arcvéd t.ő

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE:Ő Megfelel  m szaki ellen rzéső ű ő : 
Ügyelni kell a megfelelő szellőzésre.

Egyéni óvintézkedések, például egyéni véd eszközökő : 

A környezeti expozíció
ellen rzéseő : 

A környezeti szennyez dés elkerülése érdekében megfelel  tartályt kell használni. Tartsa távolő ő
a lefolyókból, felszíni és talajvízb l.ő

 

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)
Aceton         67-64-1           1210 2420
Benzaldehid        100-52-7              5   10

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

 10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:

Lásd alább az "Elkerülend  körülmények".ő  
 

10.2. KÉMIAI STABILITÁS:

Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Tartsa távol a h t l.ő ő
 

10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK
         LEHET SÉGE:Ő

Nem ismeretes veszélyes reakciók.

 

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: A felhasználás, a tárolás, a kifolyás és a melegítés következtében keletkez  ő
veszélyes bomlástermékek nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: 
lásd az 5. pontot.

Az összeegyeztethetetlenséget illet en: lásd az ő
"Elkerülend  körülmények" és a "Nem összeférhet  ő ő
anyagok" pontot. A keverék reaktív anyag(ok)at tartalmaz. 
Gáz, nyomás alatt. Gyulladás veszély.

10.4. KERÜLEND  KÖRÜLMÉNYEK:Ő

10.5. NEM ÖSSZEFÉRHET  ANYAGOK:Ő Kerülje az érintkezést er s ő oxidáló szerekkel. 

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő

Akut toxicitás:

LD / LC50-értékek besorolása:

67-64-1   Aceton

Orális
Dermális

LD50
LD50

5800 mg/kg patkány
20000 mg/kg nyúl

120-57-0   Piperonál

Dermális LD50 > 5000 mg/kg patkány

100-52-7   Benzaldehid

Orális
Dermális
Belélegezve

LD50
LD50
LC50

1430 mg/kg patkány
> 2000 mg/kg nyúl
5 mg/l/4óra

77-83-8   Etil-2,3-epoxi-3-fenilbutirát

Orális
Dermális

LD50
LD50

5470 mg/kg patkány
> 2000 mg/kg patkány

121-33-5   Vanillin

Orális
Dermális

LD50
LD50

3978 mg/kg patkány
> 2000 mg/kg patkány

 B rkorrózió / b rirritáció: ő ő Nem szabad a b rre maró / irritáló hatásúnak min síteniő ő

 
Szenzibilizáció:

CMR hatások: Nem ismert

Nem min sülnek csírasejt-mutagénnek.ő
Rákkelt  hatás:ő
Mutagenitás: 

Nem min sül karcinogénnek.ő
Reprodukciót károsító tulajdonság: Nem min sül reprodukciós toxicitásnak.ő
Maró hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Célszervi toxicitás - 
egyszeri expozíció: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

- Melegítés hatására: Robbanásveszély, Gáz nyomás alatt, Robbanásveszélyes tartály.

- T z vagy robbanás megel zése:ű ő Óvja a napfényt l.ő

Célszervi toxicitás -
ismételt expozíció: Nem sorolható be célszervi mérgez  hatású anyagként (ismételt expozíció).ő



     
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

  

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
 

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

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

14.1. UN-SZÁM:    UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  ő szállítási megnevezés: Aeroszol, T zveszélyesű

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): 2.1 (gázok, aeroszol, gyúlékony) 

14.4. Csomagolási csoport: nincs 

14.5. Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható 

14.6. Felhasználót érint  különleges óvintézkedések:ő  Szállítás és tárolás szempontjából az általános óvintézkedést és 
                                                                                        utasítást a fent említett módon kell alkalmazni. 

14.7. Szerinti ömlesztett szállítás melléklete MARPOL 73/78 és az IBC kód: A rakományt nem szabad ömlesztve szállítani.

14.8. EMS szám: F-D, S-U

6. Oldal

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismétl d  expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):ő ő  a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek
Aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
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  irritálja 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.
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12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

 

 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG: Biológiailag lebontható

 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

 
12.5. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Káros a halakra. Ne hagyja, hogy a hígítatlan termék nagy mennyisége a

talajvízbe, vízfolyásba vagy a szennyvízbe jusson.
Kerülje el a környezetbe való bejutást.

12.5. A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS:                   A termék nem felel meg a PBT és vPvB kritériumoknak..

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.1. ÖKOTOXICITÁS: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek károsak a környezetre.

 
77-83-8  etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát

LC50 4,2 mg/l (Szivárványos pisztráng) (96óra OECD 203. iránymutatás (hal, akut toxicitási vizsgálat))
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Tájékoztatás az egyes ENSZ-modellrendeletekhez:

       Veszélyes áruk közúti vagy vasúti szállítása (49 CFR US DOT):

Indexszám: 1950

Helyes szállítási név: AEROSZOLOK

A szállítmányozó nyilatkozatában feltüntetett adatok: UN1950, Aeroszolok, 2.1

Osztály: 2.1

Veszélycímke (címkék): 2.1

Különleges rendelkezések (SP): N82

ERG száma: 126

        Nemzetközi Tengeri Veszélyes Áruk Kódexe (IMDG):

UN szám: 1950

Helyes szállítási név: AEROSZOLOK

Osztály: 2.1

Tengerszennyezõ: -

Veszélycímke (címkék): 2.1

Különleges rendelkezések (SP): 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Kivételes mennyiségek (EQ): E0

Korlátozott mennyiség (LQ): 1 L

EmS: F-D, S-U

Raktározási kategória: -

      Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA / DGR):

UN szám: 1950

Helyes szállítási név: Aeroszolok, gyúlékony

Osztály: 2.1

Veszélycímke (címkék): 2.1

Különleges rendelkezések (SP): A145, A167

Kivételes mennyiségek (EQ): E0

Korlátozott mennyiség (LQ): 30 kg
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   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: 2018.05.17. 
Felülvizsgálat id pontjaő : 2018.04.19.

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
H225 Fokozottan t zveszélyes folyadék és g z.ű ő
H280 Nyomás alatt lév  gázt tartalmaz; h  hatására robbanhat.ő ő
H302 Lenyelve ártalmas.
H315 B rirritáló hatású.ő
H317 Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő
H412 Ártalmas a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő

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 

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

Az ebben a keverékben lév  anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági értékelést nem végeztekő

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
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 Eredeti biztonsági adatlap
készült:

ChemTel Inc.
1305 North Florida Avenue
Tampa, Florida USA 33602-2902
Nemzetközi hívószám: +01 813-248-0573
Weboldal: www.chemtelinc.com

  

 
Jogi nyilatkozat:
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Az itt közölt információk pontosak, azonban erre garancia nincs. 
Az adatok és a számítások alapját a termék gyártója és a termék összetev inek gyártója általő
megküldött információk képezik. A felhasználóknak ajánlatos el zetesen meger síteni,ő ő
hogy az az információ érvényes, alkalmazható, és a felhasználási feltételeknek megfelel .ő
Az eladó nem vállal felel sséget az anyagban történt sérülésért a vásárlónak, ő
vagy harmadik személynek, ha a megfelel  biztonsági eljárások nincsenek betartva, ő
amely a termékleírásban van kikötve.
Továbbá az eladó semmilyen felel sséget nem vállal a nem rendeltetésszer  használatő ű
során történt sérülésekért sem. Bármilyen, a termékkel kapcsolatos kérdéssel a termék gyártójához
kell fordulni, ahogyan az els  részben/bekezdésben van leírva. ő

BIZTONSÁGI ADATLAP
Automata légfrissít  aeroszol utántöltő ő


	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9

