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

Visor Clip Autóillatosító

 

1. Oldal 

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

 

     

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

Az összeállítás dátuma: 2016.02.25

1.1. Termék megnevezése:  Visor Clip Autóillatosító

 1.2. Termék felhasználása:           Légfrissítő
 1.3. Gyártó és a biztonsági adatlap szállítójának adatai:       American Covers, Inc. dba Handstands

102 West 12200 South
84020 Draper
United States
Telefon: +1-800-228-8987 Elérhet ség: H-P 8:00-17:00ő
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:

    

 

Figyelem: H317    Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H411    Mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő

 

 

 
 

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
Skin Sens. 1 H317    Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
Aquatic Chronic 2 H411    Mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő

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

1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
                                 FIGYELEM            

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102    Gyermekekt l elzárva tartandó.ő
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/g zök/permet belélegzését.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 B RRE KERÜL: Lemosás b  szappanos vízzel.Ő ő
P321 Szakellátás (lásd … a címkén).
P333 + P313 B rirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.ő
P362 + P364 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat el tt ki kell mosni. ő
P391    A kiömlött anyagot össze kell gy jteni.ű
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén m köd  hulladékgy jtési rendszertű ő ű

Verziószám: 1.0

2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

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

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


3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEV KRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKŐ
 

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

              1272/2008/EK  

2. Oldal

3.1. KEVERÉKEK

Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát            50 - < 75%               77-83-8 201-061-8        Skin Sens. 1B  H317
   Aquatic Chronic 2  H411

Difenil éter             5 - < 10%              101-84-8 202-981-2           Eye Irrit. 2  H319
     Aquatic Acute 1  H400
   Aquatic Chronic 2  H411

Benzaldehid              1 - < 5%              100-52-7 202-860-4         Acute Tox. 4  H302

Galaxolid              1 - < 5%             1222-05-5 214-946-9      Aquatic Acute 1  H400
   Aquatic Chronic 1  H410

Linalól              1 - < 5%               78-70-6 201-134-4          Skin Irrit. 2  H315
          Eye Irrit. 2  H319

(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-ciklohexén-     1 - < 5%               79-77-6 201-224-3    Aquatic Chronic 2  H411
1-il)-3-butén-2-ón

Etil 2-metilbutirát               1 - < 5%                7452-79-1 231-225-4         Flam. Liq. 3  H226

Pentil acetát               1 - < 5%               628-63-7 211-047-3         Flam. Liq. 3  H226

Citronellol               1 - < 5%               106-22-9 203-375-0          Skin Irrit. 2  H315
          Eye Irrit. 2  H319
       Skin Sens. 1B  H317

Dihidro pentametilindanón < 1%                   33704-61-9 251-649-3          Skin Irrit. 2  H315
          Eye Irrit. 2  H319
       Skin Sens. 1B  H317
   Aquatic Chronic 2  H411

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2- < 1%               127-51-5 204-846-3          Skin Irrit. 2  H315
ciklohexén-1-il)-3-butén-2-ón          Eye Irrit. 2  H319

       Skin Sens. 1B  H317
   Aquatic Chronic 2  H411

Geránium olaj < 1%              8000-46-2 616-774-3          Skin Irrit. 2  H315
         Eye Dam. 1  H318
        Skin Sens. 1  H317
         Asp. Tox. 1  H304

A rövidítések teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ.    Aquatic Chronic 2  H411

    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:   Ha a légzés szabálytalan vagy megáll, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje el az els segélynyújtást. ő
Gondoskodjon friss leveg r l.ő ő

Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. 
Legalább 10 percig tiszta, friss vízzel b ven öblítse leő  a szemhéjakat távol tartva.

4.1. AZ ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE Ő

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

Visor Clip Autóillatosító
  Az összeállítás dátuma: 2016.02.25Verziószám: 1.0

Általános megjegyzések

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

 
5.1. OLTÓANYAGOK Víz, hab, alkohollal szemben ellenálló hab, ABC-por. Ne használjunk vízsugarat!               

                  

T z és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket. Koordinálja a t zoltási intézkedéseket a t z ű ű ű
környezetével. Ne engedje a t zoltó vizet a csatornába vagy a vízfolyásokba. A szennyezett t zoltó vizet külön kell ű ű
gy jteni. T zoltás normál óvintézkedésekkel ésszer  távolságból.ű ű ű         

 

 6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

 6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:

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

A sürg sségi ellátók számáraő
Viseljen légz készüléket, ha g zöknek / pornak / spraynek / gázoknak van kitéve.ő ő         

6.2. KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Tartsa távol csatornától, felszíni vízt l és talajvizekt l. Tartsa meg a szennyezett mosóvizet és semmisítse meg.ő ő

 
6.3. TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI ÉS ANYAGAI: 

Tanácsok a kiömlés visszaszorításához:

A csatornák lefedése. Mechanikusan vegye fel a kiömlött terméket.

Tanácsok a kiömlött anyag tisztításához:

Mechanikusan vegye fel a kiömlött terméket.

Egyéb információk a kiömlésekre és a kibocsátásokra:

Helyezze a hulladékkezeléshez megfelel  tartályokba. Szell ztesse ki az érintett területet.ő ő

 

 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

Ajánlások:

- Intézkedések a t z, valamint az aeroszol és por képz dés megel zésére:ű ő ő
Használjon helyi és általános szell zést. Óvintézkedéseket tegyen a statikus kisülés ellen. ő
Csak jól szell ztetett helyen használja. Földelni / ragasztani a tartályt és a fogadó berendezést.ő

5.2. AZ ANYAGBÓL VAGY KEVERÉKB L SZÁRMAZÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEKŐ

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

5.3. T ZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLATŰ

6.4. HIVATKOZÁS MÁS SZAKASZOKRA:

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

 

         

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

Visor Clip Autóillatosító
  Az összeállítás dátuma: 2016.02.25Verziószám: 1.0

  

                         

 
 

 

 

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

 
Lenyeléskor:   Öblítse ki a száját vízzel (csak akkor, ha a személy tudatánál van). 

Ne hánytassa. Azonnal hívjon orvost.

A lerakódott éghet  por jelent s robbanási potenciállal rendelkezik.ő ő



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

Visor Clip Autóillatosító
  Az összeállítás dátuma: 2016.02.25Verziószám: 1.0

                         

- Különleges megjegyzések / részletek

A por lerakódhat a m szaki helyiség minden lerakódási oldalán. A szállított termék nem képes ű
porrobbanásra; a finom por dúsítása azonban a por robbanásának veszélyét okozza.

Tanácsok az általános foglalkozási higiéniáról:

Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni. Távolítsa el a szennyezett 
ruházatot és a véd felszerelést, miel tt belépne az étkezési helyre. Soha ne tartson ételt vagy italt vegyi ő ő
anyagok közelében. Soha ne helyezzen vegyszereket olyan edényekbe, amelyeket általában ételre vagy 
italra használnak. Ételt l, italtól és takarmánytól távol tartandó.ő

 
7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS FELTÉTELEI AZ ESETLEGES ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL EGYÜTT:

A kapcsolódó kockázatok kezelése

- Robbanásveszélyes légkör

A porlerakódások eltávolítása.

A hatások ellen rzéseő
Védje a küls  expozíciótól, például túlzott h , magas h mérséklető ő ő

- Szell zési követelményekő
Használjon helyi és általános szell zést.ő

- Csomagolási kompatibilitások

Csak jóváhagyott csomagolások használhatók (pl. Az ADR szerint).

 

 

7.3. MEGHATÁROZOTT VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Az általános áttekintést lásd a 16. szakaszban.. 

 

 
8.2. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE:Ő

Megfelel  m szaki ellen rzéső ű ő : 

Általános szell zés.ő
Egyéni védelmi intézkedések (személyi védőfelszerelés)

- Szem / arc védelem

Viseljen szem- vagy arcvédőt.

Bőrvédelem

- Kézvédelem

Viseljen védőkesztyűt.

- Egyéb védelmi intézkedések

Vegye figyelembe helyreállítási periódusokat a bőr regenerálódásához. Ajánlott a bőr megelőző védelme 

(gátló krémek / kenőcsök). Kezelés után alaposan mosson kezet.

 

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)          Jellemző          Hivatkozások
        tulajdonságok

Difenil éter              101-84-8       7 14     - EU4

Benzaldehid              100-52-7                         5                                       10     -    -

Pentil acetát              628-63-7     270 540     i EU1

Releváns DNEL / DMEL / PNEC és egyéb küszöbértékek:

nincs elérhet  adatő

4. Oldal
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

 

Megjelenés:  Szilárd illatgél

 

Illatok: Jellegzetes
 

Olvadáspont / fagyáspont: Nincs meghatározva

Gyulladáspont: 94°C 

Robbanási tulajdonságok: Nincs meghatározva 

Oxidáló tulajdonságok: Nincs

 G znyomás:ő Nincs meghatározva

Relatív s r ség:ű ű Ez az információ nem áll rendelkezésre

 
 

Viszkozitás: Nem releváns (szilárd anyag) 

G ZS R SÉG:Ő Ű Ű Ez az információ nem áll rendelkezésre

 

Párolgási sebesség: Nincs meghatározva 

Öngyulladási h mérséklet:ő Nincs meghatározva

9.1. ALAPVET  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKŐ

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ

 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

 10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:

Lásd a "Kerülend  körülmények" ő 10.2. KÉMIAI STABILITÁS:

Nincs ismert olyan speciális körülmény, amelyet el kell kerülni.

Tanácsok a t z vagy robbanás megel zéséreű ő
A szállított termék nem képes porrobbanásra; a finom por dúsítása 
azonban veszélyt okoz és képes a porrobbanásra.

 

10.3. VESZÉLYES REAKCIÓK
         LEHET SÉGE:Ő

Nincs ismert veszélyes reakció.

 

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Az ésszer en várt veszélyes bomlástermékek, amelyek használat, tárolás, kiömlésű
és hevítés eredményeként keletkeznek, nem ismertek. 
Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. részt.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban: lásd a "Kerülend  körülmények" és ő
"Nem összeférhet  anyagok" alább.ő

10.4. KERÜLEND  KÖRÜLMÉNYEK:Ő

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

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

Visor Clip Autóillatosító
  Az összeállítás dátuma: 2016.02.25Verziószám: 1.0

Légzésvédelem

Részecskeszűrő készülék (EN 143).

Környezeti expozíció ellenőrzése

Használjon megfelelő edényt a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Tartsa távol csatornától, 
felszíni víztől és talajvizektől.

A kezdeti forráspont és a
forrásponttartomány: Nincs meghatározva

Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nincs meghatározva 

S r ség:ű ű Nincs meghatározva

Oldhatóság (ok): Nincs meghatározva

Megoszlási hányados
- N-oktanol / víz (log KOW):  Ez az információ nem áll rendelkezésre
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. ÖKOTOXICITÁS: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 

Akut toxicitás:
11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

LD / LC50-értékek besorolása:

100-52-7 Benzaldehid

Orális LD50 1300 mg/kg (patkány)

 

B rkorrózió / b rirritáció: ő ő Nem sorolható maró / b rirritáló hatásúként.ő

 

Szenzibilizáció:
CMR hatások: Nem ismert

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Rákkelt  hatás:ő
Mutagenitás: 

a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Reprodukciót károsító tulajdonság: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Maró hatás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Ismételt dózisú toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

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: nem szakszer  használat esetén súlyos szemkárosodás– könnyfolyás, szempirosodás, ég  érzés, homályos látás, ű ő
visszafordíthatatlan elváltozás-

B rre kerülés:ő  nem szakszer  használat esetén irritálhatja a b rt, allergiás b rreakciót vált ki – b rpír, duzzanat, allergiás b rkiütés.ű 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.

    BIZTONSÁGI ADATLAP
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Az összeállítás dátuma: 2016.02.25Verziószám: 1.0

A keverék alkotóelemeinek vízi toxicitása (krónikus)

Anyag neve CAS szám Végpont Érték Faj

Etil 2,3-epoxi-3-fenilbutirát 77-83-8 EC50 95 mg/l gerinctelen víziállatok

Difenil éter 101-84-8 LC50 10 mg/l hal

Difenil éter 101-84-8 EC50 2,92 mg/l gerinctelen víziállatok

Linalól 78-70-6 EC50 71 mg/l gerinctelen víziállatok

(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-
ciklohexén-1-il)-3-butén-

2-ón

79-77-6 EC50 200 mg/l gerinctelen víziállatok

Etil 2-metilbutirát 7452-79-1 EC50 22,53 mg/l gerinctelen víziállatok

Citronellol 106-22-9 EC50 > 10000 mg/l mikroorganizmusok
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13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

  

 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG: Nem állnak rendelkezésre adatok

 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG: Nem állnak rendelkezésre adatok

 
12.6. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Endokrin rendszert károsító potenciál

A keverék tartalmaz olyan anyagot (anyagokat), 
amelyek endokrin rendszert károsíthatnak.

A szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó információk

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

Edények / csomagolások hulladékkezelése

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

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot kategóriákba kell 
sorolni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezel  létesítmények külön kezelik.ő

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

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Nem állnak rendelkezésre adatok

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

A keverék alkotóelemeinek lebonthatósága

Anyag neve CAS szám Folyamat Lebomlás 
mértéke

Idő Eljárás Forrás

Etil 2,3-epoxi-3-
fenilbutirát

77-83-8 Oxigén hiány 11% 5 nap ECHA

(E)-4-(2,6,6-trimetil-1-
ciklohexén-1-il)-3-

butén-2-ón

79-77-6 Oxigén hiány 70 - 80% 28 nap ECHA

Etil 2-metilbutirát 7452-79-1 DOC 
eltávolítása

37< - < 39% 7 nap ECHA

Citronellol 106-22-9 Oxigén hiány 80 - 90% 28 nap ECHA

A keverék komponenseinek bioakkumulációs képessége

Anyag neve CAS szám BCF LOG KOW BOD5/COD

Etil 2,3-epoxi-3-
fenilbutirát 77-83-8 2,4

Difenil éter 101-84-8 196 4,21

Linalól 78-70-6 2,84

(E)-4-(2,6,6-trimetil-
1-ciklohexén-1-il)-3-

butén-2-ón
79-77-6 202,4 4

Etil 2-metilbutirát 7452-79-1 2

Citronellol 106-22-9 3,41
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   16. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK

 

         

 

 

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

A legfontosabb irodalmi referenciák és az adatok forrásai

     Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008 / EK rendelet. Sz. (EK) rendelet
     1907/2006 (REACH), módosítva a 2015/830 / EU-val.
     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).

Osztályozási eljárás

     Fizikai és kémiai tulajdonságok. Az osztályozás a vizsgált keverék alapján történik. Egészségügyi kockázatok. 
     Környezeti veszélyek. A keverék osztályozási módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
 

 

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: nem alkalmazható 

14.6. Felhasználót érint  különleges óvintézkedések:ő  nem alkalmazható

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

14.8 Információ az ENSZ mintavételi rendeleteir l:ő
ADR/RID/ADN: Az ADR, a RID és az ADN nem vonatkozik rá.

IMDG: nem tartozik az IMDG hatálya alá

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO-IATA / DGR)

Nem tartozik az ICAO-IATA hatálya alá.
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9. Oldal

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)

 

 
 

   

 

 
 

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

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

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. 

H226 T zveszélyes folyadék és g z.ű ő
H302    Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315    B rirritáló hatású. ő
H317    Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319    Súlyos szemirritációt okoz.
H400    Nagyon mérgez  a vízi él világra.ő ő
H410    Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő
H411    Mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő
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