
BIZTONSÁGI ADATLAP
 

1. Oldal 

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

     

 

Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 

1.1. Termék megnevezése:  

1.2. Termék felhasználása:

1.3. Gyártó megnevezése:       

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze
  Légfrissítő 

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
44145 Westlake
United States
Telefon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
Energizer@custhelp.com

 

 

 

 

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

 

Magyarországi Importáló és Forgalmazó: Techno-Trade-1. Kft     (Képviselő:  Schwarcz Ferenc)
8000 Székesfehérvár
Károly János u. 20.
Tel.: +36 23 444 531
E-mail: info@techno-trade.hu
WEB: www.techno-trade.hu

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.2. CÍMKE TARTALOM:

2.1. Anyag vagy keverék osztályozása:

 
   

Figyelem:  EUH 208 Citronellolt, Metil ionónt  tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás alapján:

Nem kötelező

Címkézés:  Azon csomagok címkézése, amelyek tartalma nem haladja meg a 125 ml-t

1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti besorolás alapján:
                                              

      Nem kötelező                   

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze
1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP) szerint

Verzió: GHS 1.0

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

Kiegészítő veszélyességi információk:

 EUH 208 Citronellolt, Metil ionónt  tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

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

mailto:info@techno-trade.hu


 

 

Nem releváns (keverék)

  Veszélyes összetevők: Konc.%                    CAS-szám EINECS szám                    Osztályozás
            1272/2008/EK  

2. Oldal

3.1. Anyagok

   

 

Benzil benzoát               1 - < 5%                        120-51-4 204-402-9     Acute Tox. 4  H302
Aquatic Chronic 2  H411

Citronellol < 1%               106-22-9 203-375-0      Skin Irrit. 2  H315
      Eye Irrit. 2  H319
  Skin Sens. 1B  H317

Metil ionón < 1%                127-51-5 204-846-3      Skin Irrit. 2  H315
      Eye Irrit. 2  H319
   Skin Sens. 1B  H317
Aquatic Chronic 2  H411

Narancs terpének < 1%             8028-48-6 232-433-8      Flam. Liq. 3  H226
           68647-72-3       Skin Irrit. 2  H315

     Skin Sens. 1  H317
      Asp. Tox. 1  H304
  Aquatic Acute 1  H400
Aquatic Chronic 1  H410

3.2. Keverékek

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

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

Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 
California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze

Verzió: GHS 1.0

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.

 
5. SZAKASZ:TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. OLTÓANYAGOK Víz, Hab, ABC-por.  Ne használjunk vízsugarat!!!

                 5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKBŐL SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK

Veszélyes égéstermék: Nitrogén-oxidok (NOx), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2)
 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓK
4.1. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE 

Általános megjegyzések
Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az áldozatot a veszélyes 
területről. Tartsa meleg, nyugodt, fedett helyen az érintett személyt fedett. Azonnal vegye 
le a szennyezett ruházatot. Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is 
fennállnak, forduljon orvoshoz. Eszméletvesztés esetén helyezze az embert 
helyreállítási helyzetbe. Soha ne adjon semmit szájon keresztül.

 
 
                         
  
 

4.2. LEGFONTOSABB - AKUT ÉS KÉSLELTETETT – TÜNETEK ÉS HATÁSOK  
A tünetek és hatások eddig nem ismertek.

4.3. TÜNETEK AZ AZONNALI ORVOSI BEAVATKOZÁSRA VAGY KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSRA 
A körülményektől függően viseljen megfelelő védőeszközt hogy óvja a bőrt. 

Szembe jutáskor: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megoldható. 
Folytassa az öblítést. Legalább 10 percig tiszta, friss vízzel bőven öblítse le a 
szemhéjakat távol tartva. Forduljon azonnal orvoshoz.

Bőrre (vagy hajra) jutáskor: Tisztítsa le szappannal és vízzel az érintett felületet. 
Vegye le a szennyezett ruházatot és mossa ki, mielőtt újra felveszi. Ha az 
irritáció tovább is fennáll, forduljon orvoshoz.

Belégzéskor: A sérültet vigyük friss levegőre, Ha a légzés szabálytalan vagy megáll, azonnal forduljon
 orvoshoz és kezdje el az elsősegélynyújtást.   

Lenyeléskor: Nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját (csak akkor ha a személy tudatánál van). 
Forduljon orvoshoz azonnal. 
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6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürgősségi személyzet.
         ÓVINTÉZKEDÉSEK: Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjunk megfelelő 

szellőztetésről. Külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket kell viselni! 

6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába 
          ÓVINTÉZKEDÉSEK: jutását meg kell akadályozni.  Ha az anyag a vízfolyásba vagy csatornába

került, tájékoztassa a felelős hatóságot.

6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS    Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. Itassa fel egy megfelelő, nem
         SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS éghető felszívó anyaggal, például homokkal, fűrészporral, kovaföld, vagy 
         MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI: univerzális  kötőanyaggal. A felszedett anyagot helyezzük tetővel ellátott

fémkonténerbe. A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek 
alapján történjen!

6.4. HIVATKOZÁS MÁS Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőfelszerelés: 
          SZAKASZOKRA: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. szakaszt.

 Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.
"13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok” 

         

 

 

7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE
        IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

Mint bármely kémiai anyaggal ezzel is minimalizálni kell gyakorlatban a 
kockázatot. Használat előtt tájékozódjon a biztonsági adatlap, személyekre 
vonatkozó intézkedések pontról. Használat után mosson kezet. 
A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni. Távolítsa el a szennyezett
ruházatot és a védőfelszerelést mielőtt belépne az étkezési helyre. 
Soha ne tartson ételt vagy italt vegyi anyagok közelében. Soha ne 
helyezzen vegyszereket olyan edényekbe amelyeket általában ételhez
vagy italhoz használnak. Ételtől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Kövesse az összes szabványos ipari, higiéniai gyakorlatokat. Kerülje a 
bőrrel és szemmel való érintkezést, és belélegzését közvetlen. Csak jól 
szellőző helyen alkalmazzuk, és akadályozzuk meg a túlmelegedést.
Kerülje a környezetbe jutását, és tartsa távol a csatornáktól. 

Összeférhetetlen anyagok vagy keverék:  Erős oxidálószerek. 

6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 

7.2.  A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS
          FELTÉTELEI AZ ESETLEGES
         ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
         EGYÜTT:

Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk,  jól szellőző, hűvös helyen. 
Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Soha ne dobja tűzbe, még használat után sem!
Csak jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. Az ADR szerint).

7.3. MEGHATÁROZOTT
          VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Légfrissítő. 

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

 

8.1. ELLENŐRZÉSI PARAMÉTEREK:

5.3. TŰZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLAT

Tűz és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket. Koordinálja a tűzoltási intézkedéseket 
a tűz környezetével. Ne engedje a tűzoltó vizet a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett tűzoltó 
vizet külön kell gyűjteni. Tűzoltás normál óvintézkedésekkel ésszerű távolságból.

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 

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

Verzió: GHS 1.0

Kémiai megnevezése          CAS-Szám          ÁK érték (mg/m3)          CK érték  (mg/m3)          Jellemző Hivatkozás
     tulajdonság

Nincs adat

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze



 

 

Légzésvédelem: A terméket úgy tervezték hogy gondoskodjon a kellemes illatról zárt térben.
Ha az illat koncentrációja kellemetlen érzetet kelt, a megfelelő szellőzést biztosítani
kell a zárt térben.

Bőrvédelem: Kerülje az illatolajjal való érintkezést. A termék érintése után mosson kezet.
Viseljen megfelelő kesztyűt. Kémiai védőkesztyűk alkalmasak, amelyeket az EN 374 
szerint teszteltek. Ellenőrizze a szivárgásbiztonságot/vízhatlanságot felhasználás 
előtt. Abban az esetben, ha újra használni szeretné a kesztyűt, levétel előtt tisztítsa 
meg őket és szárítsa meg. Különleges célokra ajánlott ellenőrizni az említett 
védőkesztyűk vegyi anyagokkal szembeni ellenállását a kesztyű szállítójával.

Szem- és arcvédelem: Viseljen megfelelő védőszemüveget.

A környezeti expozíció Kerülni kell az anyag környezetbe való jutását. 
ellenőrzése:     

Megjelenés: Szilárd

Szín: Türkiz

Illatok: Jellegzetes

Ph (érték): Nem alkalmazható

Olvadáspont/Fagyáspont: Nincs meghatározva

Kezdeti forráspont és
forráspont tartomány: Nem alkalmazható

Lobbanáspont: 93,33 °C

Párolgási sebesség: Nincs meghatározva

Gyúlékonyság (szilárd,gáz): Nem releváns (folyadék)

Robbanási határok: Nincs meghatározva

Gőznyomás: Nem alkalmazható

Sűrűség: Nincs meghatározva

Gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre információ

Relatív sűrűség: Nem áll rendelkezésre információ

Oldhatóság(ok): Nincs meghatározva

Öngyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható

Viszkozitás: Nem releváns (szilárd)

Robbanásveszélyes 
tulajdonságok: Nincs

Oxidáló tulajdonságok: Nincs

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE: Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
Az anyag okozhat bőr érzékenységet. Ügyelni kell, amikor eltávolítja a 
csomagolást, minden lehetséges bőrrel való érintkezést kerülni kell. 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 

9.1. ALAPVETŐ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

4. Oldal

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 

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

Verzió: GHS 1.0

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze



 
10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG: Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban: lásd az 

"Elkerülendő feltételek" és "Nem összeférhető anyagok" alább.

10.2. KÉMIAI STABILITÁS: Lásd az "Kerülendő körülmények" alább.

10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK Nincs ismert veszélyes reakció.
            LEHETŐSÉGE:

10.4. KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK: Nincs ismert olyan speciális körülmény, amelyet el kell kerülni.

10.5. NEM ÖSSZEFÉRHETŐ ANYAGOK: Kerülje az érintkezést erős oxidáló szerekkel. 

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Az ésszerűen várt veszélyes bomlástermékek, amelyek használat,
tárolás, kiömlés és hevítés eredményeként keletkeznek, nem
ismert. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. részt.   

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs további információ

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

              A teljes keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

    Osztályozási eljárás

              A keverék osztályozási módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

    Besorolás a GHS szerint (1272/2008 / EC, CLP)

          Akut toxicitás: Nem osztályozható akut mérgezőként.

5. Oldal

Bőrmarás / -irritáció: Nem sorolható maró / bőrirritáló hatásúként.

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: Nem sorolható szemirritálóként.

Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: Citronellolt, Metil ionónt  tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Csírasejt-mutagenitás: Nem osztályozható csírasejt-mutagén anyagként.

Rákkeltő: Nem osztályozható rákkeltő anyagként.

Reprodukciós toxicitás: Nem sorolható reproduktív toxicitású anyagként.

BIZTONSÁGI ADATLAP
 

Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 

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

Verzió: GHS 1.0

A keverék komponenseinek akut toxicitási becslése (ATE)

Anyag neve CAS szám Expozíciós út ATE

Benzil benzoát 120-51-4 Szájon át 500 mg/kg

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze



6. Oldal

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Nem sorolható be célszervi toxikus anyagként 
(egyszeri expozíció).

Célszervi toxicitás - ismételt expozíció: Nem sorolható be célszervi toxikus anyagként 
(ismételt expozíció).

Aspirációs veszély: Nem osztályozható aspirációs veszélyt jelentőként.

Belégzés: Gőzének túlzott belégzése (nem szakszerű használat) irritálja
 a légzőszerv nyálkahártyáját, narkotikus hatás nagy 

koncentrációban történő belélegzés esetén, veszélyt jelent a 
központi légzőrendszerre.

Szembe jutás: Nem szakszerű használat esetén súlyos szemkárosodás, 
könnyfolyás, szempirosodás, égő érzés, homályos látás, 
visszafordíthatatlan elváltozás

Bőrre kerülés: Allergiás bőrreakciót válthat ki nem szakszerű használat 
esetén – bőrpír, duzzanat, allergiás bőrkiütés.

Lenyelés: Erős maró hatás a szájban és gégében, valamint a perforáció 
veszélye a nyelőcsőben és a gyomorban.

A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nem áll rendelkezésre adat

Egyéb információk: Nincs további információ

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. ÖKOTOXICITÁS: Nem veszélyes a környezetre
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Kiállítás dátuma: 2019.04.17. 

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

Verzió: GHS 1.0

California Scents akasztós autóillatosító, Santa Ana Seabreeze

12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG:

Az adatok nem állnak rendelkezésre

12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG:

Az adatok nem állnak rendelkezésre

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.5 A PBT ÉS A VPVB ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12.6 EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Endokrin rendszert károsító potenciál:

Egyik összetevő sem szerepel a felsorolásban.

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

      A szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó információk

Ne ürítse le a csatornába. Kerülje a környezetbe jutást. Lásd a speciális utasításokat / biztonsági 
adatlapokat.

      Konténerek / csomagolások hulladékkezelése

Veszélyes hulladék; csak jóváhagyott csomagolás használható (pl. ADR szerint). A teljesen kiürített 
csomagoló anyagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint 
magát az anyagot.

      Megjegyzések

Győződjön meg arról, hogy ártalmatlanítása megfelel a kormányzati követelményeknek, és 
biztosítsa a helyi hulladékkezelési szempontokat.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

     



14.1. UN-SZÁM: nem tartozik a szállítási előírások hatálya alá

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név: nem releváns. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): nincs

14.4. Csomagolási csoport: nem tartozik csomagolási csoportba

14.5. Környezeti veszélyek: nem veszélyes a környezetre

14.6. Felhasználót érintő különleges nincs további információ. 
             óvintézkedések: 

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. 
            melléklete és az IBC kódex szerint:  Nem alkalmazható. 

14.8. Információ az egyes ENSZ-modellek Egyedül vagy kombinációban történő szállítás esetén 
            előírásairól: nem szabályozott - nettó 5L vagy 5L mennyiségű 

csomagolásnál kevesebb vagy legfeljebb 5 kg esetén 
az alábbiak szerint:

DOT: 171,4 (2)

ADR: SP 375

IMDG: 2.10.2.7

IATA: A197. Külön rendelkezés

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
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Rendeletek: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.12.18) a vegyi anyagok

regisztrálásáról, értékelésérő l, engedélyezésérő l 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, címkézésérő l 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 ELŐÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOK

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS
A keverékben levő anyagok kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

 15.SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK  



 

 

         

 

 

A legfontosabb irodalmi referenciák és az adatok forrásai

          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. 

Osztályozási eljárás

        Fizikai és kémiai tulajdonságok: Az osztályozás a vizsgált keveréken alapul.
        Egészségügyi veszélyek, környezeti veszélyek: A keverék osztályozásának módszere a keverék               
        összetevőin alapul (additív képlet).

A releváns mondatok listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint)

     A vonatkozó mondatok listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. fejezetben meghatározottak szerint).

H226. Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302. Lenyelve ártalmas.
H304. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315. Bőrirritációt okoz.
H317. Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319. Súlyos szemirritációt okoz.
H400. Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

     Megjegyzés:   Ezt a biztonsági adatlapot az alábbi szabályoknak megfelelően állították ki:

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet. 1907/2006/EK (REACH) rendelet módosítva az 2015/830/EU rendelettel.
Veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítása (ADR / RID / ADN). Nemzetközi tengeri veszélyes
Áru kód (IMDG). A légi szállításra vonatkozó veszélyes árukra vonatkozó rendeletek (DGR) (IATA).
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Nyilatkozat

     Ez a Biztonsági Adatlap kizárólag erre a termékre készült és lett összeállítva. A biztonsági adatlapban 
     szereplő információk a közzététel napján a legjobb tudásunk, információk és meggyőződésünk szerint helyesek.
     A megadott információk csak a biztonságos kezelés, használat, feldolgozás, tárolás, szállítás, ártalmatlanítás és 
     kiadás útmutatásaként szolgálnak, és nem szabad szavatossági vagy minőségi előírásoknak tekinteni. 
     Az információ csak a megjelölt konkrét anyagokra vonatkozik, és nem vonatkoznak azokra az anyagokra, 
     amelyeket más anyaggal kombinálva vagy bármilyen folyamatban használnak, kivéve, ha a szövegben ezt 
     Meghatározzák. Az adatok és a számítások alapját a termék gyártója és a termék összetevőinek gyártója által
     megküldött információk képezik. A felhasználóknak ajánlatos előzetesen megerősíteni, hogy az az információ
     érvényes, alkalmazható, és a felhasználási feltételeknek megfelelő. Az eladó nem vállal felelősséget az anyagban
     történt sérülésért a vásárlónak, vagy harmadik személynek, ha a megfelelő biztonsági eljárások nincsenek 
     betartva, amely a termékleírásban van kikötve.
     Továbbá az eladó semmilyen felelősséget nem vállal a nem rendeltetésszerű használat során történt
     sérülésekért sem. Bármilyen, a termékkel kapcsolatos kérdéssel a termék gyártójához
     kell fordulni, ahogyan az első részben/bekezdésben van leírva. 
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