
BIZTONSÁGI ADATLAP
 

 

1. Oldal
 

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

 

     
2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

Dátum: 2011.dec.12. 
Kiállítás dátuma: 2017.04.02. 

1.1. Termék megnevezése:  Leveg pumpás Sprayő
 1.2. Termék felhasználása:           Légfrissítő

 
1.3. Gyártó megnevezése:       
 

American Covers, Inc. dba Handstands
102 West 12200 South
84020 Draper
United States
Telephone: 1-800-228-8987 Hours: 8AM-5PM MST
E-mail: Info@handstands.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:

    

 

Osztályozás: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (1907/2006 / EK (REACH) és 1272/2008 / EK (CLP)
irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes
keverék. Biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

 

 

 
 

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

Nem veszélyes

Címkézés:

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:

Veszélyszimbólumok:   Nem kötelező

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102    Gyermekekt l elzárva tartandó.ő
P210    H t l/szikrától/nyílt lángtó/sugárzó h t l/forró felületekt l távol tartandó. Tilos a dohányzás.ő ő ő ő ő
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/g zök/permet belélegzését.ő
P302 + P352    HA B RRE KERÜL: Lemosás b  szappanos vízzel.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.
P333 + P313    B rirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.ő
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén m köd  hulladékgy jtési rendszertű ő ű

 

Egyedüli képviselő :    HH Compliance Ltd. 
Rubicon Centre, CIT Campus, 

 Bishopstown, 
 Cork 
Írország
 Tel: +353-21-4868120 
 Email: info@h2compliance.com

Leveg pumpás Sprayő

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

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
 

Összetev k:ő  Aroma anyagok keveréke, illóolajok, természetes kivonatok.  
Veszélyes összetev k: ő Konc.%          CAS-szám          EINECS szám                 Osztályozás

                                            1272/2008/EK   

2. Oldal

3.1. KEVERÉKEK

Etanol                                             5 ≤ 10              64-17-5               200-578-6 

Alkoholok, C6-12, 
etoxilezett propoxilezettl                1 ≤ 5             68937-66-6            614-825-4

Flam Liq. 2 H225

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

Leveg pumpás Sprayő

    4. SZAKASZ: ELS SEGÉLY NYÚJTÁSI INFORMÁCIÓKŐ 
 

4.1. AZ ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE Ő

Ne hagyja felügyelet nélkül az érintett személyt. Távolítsa el a sérültet a veszélyes területről. 
Tartsa az érintett személyt meleg, csendes és fedett helyen. Azonnal le kell vetni az összes 
szennyezett ruhát. Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek nem szűnnek meg, keresse fel az 
orvost. Eszméletvesztés esetén helyezze a személyt a nyugalmi helyzetbe. Soha ne adjon 
semmit szájon át.

Általános óvintézkedések:   

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:   Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, azonnal forduljon orvoshoz és indítsa el az els segélynyújtási ő
Intézkedéseket. A sérültet vigyük friss leveg re.ő

Lenyeléskor:   Nem szabad hánytatni. Öblítse ki a száját (csak akkor ha a sérült tudatánál van.
Hívjon orvost azonnal.

Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést b  vízzel ő
legalább 10 percig, a szemhéjakat elkülönítve.

A kezet és a szennyezett munkaruhát alaposan meg kell mosni. 
A szennyezett ruhát újbóli használat el tt mossuk ki ő

  
                          

 
 
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 

Nincs
                              

5. SZAKASZ: T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKŰ
 

5.1. OLTÓANYAGOK

Vízpermet, alkoholálló hab, BC-por, széndioxid (CO2)

                  

T z és / vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt. T zoltási intézkedések összehangolása a t z környékére. ű ű ű
Ne engedje, hogy a t zoltóvíz belépjen a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett t zoltóvizet külön kell ű ű
összegy jteni.ű
A normál óvintézkedésekkel ésszer  távolságból kell a tüzet oltani.ű

            
          

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

Megfelel  oltóanyagok:ő

Alkalmatlan oltóanyagok: Vízsugár
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 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 ő ő
jutását meg kell akadályozni.

6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI: 

Gondoskodjunk a megfelel  szell ztetésr l. A felszedett anyagot helyezzük tet velő ő ő ő
ellátott fémkonténerbe. A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek
alapján történjen!

 

 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

6.4. HIVATKOZÁS MÁS
       SZAKASZOKRA:

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

Leveg pumpás Sprayő

A nem vészhelyzeti személyzet számára: Vigyázzon a személyek biztonságára.

A sürg sségi reagálók számára:ő

Tanácsok a kiömlés megakadályozására: A lefolyók lefedése

Tanácsok a tisztításhoz: Törölje fel abszorbens anyaggal (pl. Ruhával, gyapjúval). A kifolyt anyag 
összegyűjtése: Fűrészpor, Kieselgur (kovaföld), Homok, Univerzális kötőanyag

Megfelel  elszigetelési technikák:ő Adszorbenst alkalmazó anyagok alkalmazása.

A kiömlésre és kibocsátásokra vonatkozó
egyéb információ:

AJÁNLÁSOK:

A t z, valamint az aeroszol és por keletkezésének megakadályozására irányuló intézkedések:ű

Használjon helyi és általános szellőzést. Csak jól szellőztetett helyen használható.

Tanács az általános foglalkozási higiéniára:

Használat után mosson kezet. Ne dolgozzon, ne igyon és dohányozzon a munkahelyeken. A szennyezett ruházatot és a 
védőfelszerelést távolítsa el, mielőtt belépne étkezési területre 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 állati takarmánytól.

 

 

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT:

7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Lásd a 16. fejezetet egy általános áttekintéshez.

A HATÁSOK ELLEN RZÉSE:Ő
Védje a küls  expozíciótól, mint például:ő

Hő, magas hőmérséklet, fagy

Csomagolási kompatibilitás:

Csak a jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. ADR szerint). Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk,  jól 
szell z , h vös helyen. Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Soha ne dobja t zbe, még használat után sem!ő ő ű ű

8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE/EGYÉNI VÉDELEMŐ
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)

Etanol                            64-17-5                         1900                                          7600 

Releváns DNEL / DMEL / PNEC és egyéb küszöbértékek
Nincs adat
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

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 illatolajjal való érintkezést. A termék érintése után mosson kezet.
Megfelel  véd keszty t kell viselni. Kémiai véd keszty k alkalmasak, amelyek az EN 374 ő ő ű ő ű
szerint vannak megvizsgálva. Használat el tt ellen rizni kell a tömítettség / nedvességtartalmat. ő ő
Abban az esetben, ha ismét használni kívánja a keszty t, tisztítsa meg ket miel tt leveszi és jólű ő ő
szell ztesse ki azokat. Speciális célokra ajánlott ellen rizni az említett véd keszty  vegyszerekkelő ő ő ű
szembeni ellenállását a keszty  szállítójával együtt.ű

A b r regenerálódásának helyreállítása. Megel z  b rvédelem (barrier krémek / ken csök) ajánlott.ő ő ő ő ő
Kezelés után alaposan meg kell mosni a kezet.

Viseljen szem- / arcvéd t.ő

Fizikai állapot: Folyadék 

Illatok: Jellegzetes 

Kezdeti forráspont és 
Forrásponttartomány: Nincs adat

 

Gyulladáspont: > 50 ° C (> 122 ° F) (A termék nem gyúlékony, a termék várhatóan nem támogatja a tartós égést.) 

Robbanási határértékek: Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: Nincs

G znyomás:ő Nincs adat

S r ség:ű ű Nincs adat

Viszkozitás: Nincs adat

G ZS R SÉG:Ő Ű Ű Nincs adat

Párolgási sebesség: Nincs adat

Öngyulladási h mérséklet:ő A termék magától nem gyullad

8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE:Ő Megfelel  m szaki ellen rzéső ű ő : 
Az anyag okozhat bőr érzékenységet. Ügyelni kell, amikor eltávolítja a 
csomagolást, minden lehetséges bőrrel való érintkezést kerülni kell. 
Ügyelni kell a megfelel  szell zésre.ő ő

Egyéni óvintézkedések, például egyéni véd eszközökő : 

A környezeti expozíció
ellen rzéseő : 

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

9.1. ALAPVET  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKŐ

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ 

Leveg pumpás Sprayő

Légzésvédelem: A nem megfelel  szell zés esetén viseljen légzésvéd tő ő ő

Szín: Tiszta

PH érték: Nincs adat

Olvadáspont / fagyáspont: Nincs adat

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs adat

Relatív s r ség:ű ű Nincs adat

Oldhatóság (ok):
 - A vízben való oldhatóság:

ez az információ nem áll rendelkezésre
Megoszlási hányados:
 - n-oktanol / víz (log KOW):

bármilyen arányban keverhető

Robbanásveszélyes
tulajdonságok: Nincs adat



A teljes keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

 

 

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Osztályozási eljárás:  A keverék osztályozásának módszere a keverék összetev i (additív képlet) alapul.ő
A GHS szerinti osztályozás (1272/2008 / EC, CLP):  Ez a keverék nem felel meg az 1272/2008 / EK rendelet szerinti

                          besorolás kritériumainak.

Akut toxicitás:  Nem szabad akut mérgez nek min síteni.ő ő
B rkorrózió / b rirritáció:  ő ő Nem szabad a b rre maró / irritáló hatásúnak min síteni.ő ő
Légz szervi vagy B rszenzibilizáció:  ő ő Nem min sül légz szervi vagy b rszenzibilizálónak.ő ő ő
Csírasejt-mutagenitás:  Nem min sül csírasejt-mutagénnek.ő  

Rákkelt  hatás:  ő Nem min sül rákkelt nek.ő ő
Reprodukciót károsító tulajdonság:  Nem min sül reprodukciós toxicitásnak.ő
CMR hatások:  Nem ismert

Ismételt dózisú toxicitás:  Nem ismert

Maró hatás:  Nem ismert

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) irritálhatja 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 szemkárosodás– könnyfolyás, szempirosodás, ég  érzés, homályos látás, visszafordíthatatlan elváltozás-ő
B rre kerülés:ő  irritálhatjaa a b rt, allergiás b rreakciót válthat 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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10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG
 10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:

A keverék stabil normál és megfelel  tárolási és kezelési körülmények közöttő
normál h mérsékleten megfelel  nyomással.ő ő   

10.2. KÉMIAI STABILITÁS:

Ne tartsuk magas h mérsékleten hosszú ideg. Tartsuk távol t zforrásoktól.ő ű
 

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 keletkezett veszélyes
bomlástermékek nem indokolhatók. Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. pontot.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban lásd az "Elkerülend  körülmények" és a ő
"Nem összeférhet  anyagok" pontot.ő

10.4. KERÜLEND  KÖRÜLMÉNYEK:Ő

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

 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
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12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

    

 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

  

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
 

 

12.1. ÖKOTOXICITÁS: Nem min sül veszélyesnek a vízi környezetre.ő
  12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG: Az adatok nem állnak rendelkezésre

 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG: Az adatok nem állnak rendelkezésre

 
12.5. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Endokrin zavaró potenciál

- Az összetev k egyike sem szerepel.ő

12.5. A PBT- ÉS A vPvB-ÉRTÉKELÉS:                   Az adatok nem állnak rendelkezésre

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Az adatok nem állnak rendelkezésre

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

14.1. UN-SZÁM: nem releváns 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  ő szállítási megnevezés: nem releváns

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): nem releváns

14.4. Csomagolási csoport: nem releváns

14.5. Környezeti veszélyek: Környezetvédelmi szempontból nem veszélyes. A veszélyes árukra vonatkozó el írások nem ő
alkalmazhatók

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.
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Szennyvízelvezetéshez kapcsolódó információk

Ne ürítse ki a csatornába. Kerülje el a környezetbe jutást. Lásd a különleges utasításokat / biztonsági adatlapokat.

A tartályok / csomagolások hulladékkezelése

Ez veszélyes hulladék; Csak a jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. Az ADR szerint). A teljesen ürített 
csomagok újrahasznosíthatók. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint maga az anyag.

Megyjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba 
kell sorolni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelő létesítmények külön kezelhetnek.

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

Az ebben a keverékben lév  anyagokra vonatkozó kémiai biztonsági értékelést nem végezték el.ő



BIZTONSÁGI ADATLAP
 

7. Oldal

   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:

         

 

 

R12: Fokozottan t zveszélyesű
R36: Szemizgató hatású
R38: B rizgató hatásúő

 

   

 

 
 

 

         

 

 

 

Frissítési el zményekő : 
Kiállítás dátuma: 2017.04.02. 
Felülvizsgálat id pontjaő : 2016.03.16.

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. 

H225    Fokozottan t zveszélyes folyadék és g z.ű ő
H315    B rirritáló hatású. ő
H319    Súlyos szemirritációt okoz.

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 
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Az adatok forrása: Nyersanyagok Biztonsági Adatlapjai
 EH40 Jóváhagyott Munkahelyi Expozíciós Határértékek Listája

 Eredeti biztonsági adatlap
készült:

California Scents 
18850 Von Karman, Suite 200 

 Irvine, CA 92612 USA  

 

Jogi nyilatkozat: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1999/45/EC rendelet szerinti címkézés: 

Ezt az biztonsági adatlapot kizárólag erre a termékre szánják és állították össze. Az ebben a 
biztonsági adatlapban közölt információ a legjobb tudásunk, információink és meggy z désünkő ő
szerint a közzététel id pontjában helyes. A megadott információ csak a biztonságos kezelésre,ő
felhasználásra, feldolgozásra, tárolásra, szállításra, ártalmatlanításra és kiadásra vonatkozó
útmutatásként szolgál, és nem tekinthet  garanciának vagy min ségi el írásoknak. Az információő ő ő
csak a megjelölt konkrét anyagra vonatkozik, és nem feltétlenül érvényes az ilyen anyagokra,
amelyeket más anyagokkal kombinálva vagy bármely folyamatban használnak, kivéve, ha a 
szövegben szerepel.

Címkézés: 67/548/EGK és 1999/45/EK rendeletek szerinti besorolás.

Veszélyszimbólumok:   Nem kötelező

Osztályozás: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK
irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai szerint a termék nem veszélyes
keverék. Biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Biztonsági előírások: S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 25 – Kerülni kell a szembe jutást

Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén környezetkárosító hatás nem lép fel.
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