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1. Oldal
 

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

 

     

2. SZAKASZ: VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS 

Felülvizsgálat id pntja: 2015.jan.13. ő
Kiállítás dátuma: 2017.04.10. 

1.1. Termék megnevezése:  MY SHALDAN V6 illatosító
 1.2. Termék felhasználása:           Légfrissítő

 
1.3. Gyártó megnevezése:       S.T. CORPORATION
 4-10, 1-Chome, Shimo-ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8540, Japan

Tel: +81 (0)3-5988-2385
Fax number: +81 (0)3-5988-2389

 

 

 

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

 

Magyarországi 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: H315    B rirritáló hatású.ő
H317    Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H400    Nagyon mérgez  a vízi él világra.ő ő
H410    Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő

 

 

 
 

Osztályozás: 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás alapján:
H315    B rirritáló hatású.ő
H317    Allergiás b rreakciót válthat ki.ő
H400    Nagyon mérgez  a vízi él világra.ő ő
H410    Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.ő ő

Címkézés:

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

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok és kódok:
P102    Gyermekekt l elzárva tartandó.ő
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/g zök/permet belélegzését.ő
P264    A használatot követ en a kezet alaposan meg kell mosni.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 előtt ki kell mosni.
P391    A kiömlött anyagot össze kell gy jteni.ű
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: kérjük használja a lakóhelyén működő hulladékgyűjtési rendszert

MY SHALDAN V6 illatosító 

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

mailto:info@usascents.hu
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2.3. EGYÉB VESZÉLYEK

A termék gyúlékony lehet.
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   

2. Oldal

3.1. KEVERÉKEK

Anionos felületaktív anyag   <5%                 -                       -

Antioxidáns <1%                 -                       -

Illat                                                 >5%                 -                       -

Nem ionos felületaktív anyag       5-10%   -           -

*Az összetev k regisztrációs számának összhangban kell lennie az 1907/2006EC ő rendelettel

D'limonén >80 % 5989-27-5 227-813-5 Flam. Liq. 3 H226;
Skin Irrit. 2, H315;
Skin Sens. 1 H317;

Aquatic Acute 1 H400;
Aquatic Chronic 1 H410

MY SHALDAN V6 illatosító 
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 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, nyugalomba kell helyezni olyő an testhelyzetben amelyben könnyen
tud lélegezni, ha a tünetek továbbra is fenn állnak forduljunk orvoshoz.

 

Lenyeléskor:   

 

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

                              
5. SZAKASZ: T ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKŰ

 
5.1. OLTÓANYAGOK Száraz vegyi, por, t z hab, szén-dioxid vagy száraz homok. Víz alkalmazása közvetlen veszélyes ű

lehet, mert a t z tovább terjű edhet.

                  

            
Használjon légz készüléket és megfelel  véd öltözetet.  ő ő ő

 

 6. SZAKASZ: ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

 6.1. SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ 
       ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Korlátozza a hozzáférést a területhez a sürg sségi személyzet.ő
Vészhelyzet esetén, forduljon sürg sségi ellátókhoz.ő
Távolítson el minden a gyúlékony anyagot, nyílt lángot és /vagy forró tárgyakat.
Küls  leveg t l függetlenített légz készüléket és ruhát 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: 

Állítsa le a szivárgás, ha ez biztonságosan megtehet .ő
A kiömlött anyagot itassuk fel, ronggyal, homokkal vagy papírral, stb, és tegye az
összes hulladékot egy rendelkezésre álló tartályban. 
Eltávolíthatja a megszilárdult terméket kaparóval, törölje le jól a homokkal, stb.
A megsemmisítés, a rá vonatkozó szabályok és rendeletek alapján történjen!

 

 
 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

 
7.1. A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE
       IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK:  

Mint bármely kémiai anyaggal ezzel is minimalizálni kell gyakorlatban a kockázatot.
Használat el tt tájékozódjon a biztonsági adatlap, személyekre vonatkozó intézkedések ő
pontról. 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. 

Azonnal öblítse ki tiszta bő vízzel, legalább 15 percig. Kontaktlencséket azonnal el kell távolítani,
ha van. Az öblítés folytassa amíg a szeméből ki nem mosta az anyagot. Forduljon azonnal orvoshoz.

 

4.1. AZ ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK ISMERTETÉSE Ő

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  

Akut hatások: Irritáció hatású. 

Késleltetett hatások: Allergiás b rreakciót válthat ki. ő

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:   Mérgez  g zök, szén-monoxid, szén-dioxid. ő ő Égéstermékek a következ ket tartalmazzák: szénő

monoxid, szén-dioxid, más pirolízistermékek égő szerves anyag. 

 

5.3. T ZOLTÓKNAK SZÓLÓ JAVASLATŰ

6.4. HIVATKOZÁS MÁS
       SZAKASZOKRA:

Lásd: "8. SZAKASZ: Az expozíció ellen rzése / egyéni védelemő " és a 
"13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok” 

Összeférhetetlen anyagok vagy keverék:  Er s ő oxidálószerek. 

MY SHALDAN V6 illatosító 
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8. SZAKASZ: EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE/EGYÉNI VÉDELEMŐ

 
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.
A véd keszty  használata ajánlott. ő ű
Viseljen megfelel  véd szemüvegető ő . 

Megjelenés:  Szilárd gél

 

Illatok: Illatos szag

 

Forráspont: 178°C 

Gyulladáspont: 48°C (zárt doboz) 

Robbanási tulajdonságok: 0,7  ~  6,1 vol.% 
Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat

 G znyomás:ő 0,19kPa (20°C)
 

Relatív s r ség:ű ű 0,8042  (21°C/4°C)

 
Oldhatóság: Vízben: 13,8mg /L  (25°C),  Ethanol: elegyedik 
Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: log P=4,57

G ZS R SÉG:Ő Ű Ű 4,7 (leveg  = 1)ő 
Párolgási sebesség: Nincs adat 
Öngyulladási h mérséklet:ő Az anyag magától nem gyullad.

7.2. A BIZTONSÁGOS TÁROLÁS
       FELTÉTELEI AZ ESETLEGES
       ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL
       EGYÜTT:

Eredeti, zárt csomagolásban bontatlanul tároljuk, jól szell z , száraz, h vös helyen. ő ő ű
Tartsa távol gyújtóforrásoktól. Soha ne dobja t zbe, még használat után sem!ű

7.3. MEGHATÁROZOTT
       VÉGFELHASZNÁLÁS(OK):

Légfrissítő. 

8.1. 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. 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni véd eszközökő : 

A környezeti expozíció
ellen rzéseő : 

Kerülni kell az anyag környezetbe való jutását. 

9.1. ALAPVET  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKŐ

9.2. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Nincs információ

MY SHALDAN V6 illatosító 

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)
Nincs adat

D-limonén összetevő információ:

PH: Nincs adat

Olvadáspont: -74°C

Viszkozitás: Nincs adat
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

 

 
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

 10.1. REAKCIÓKÉSZSÉG:

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

Tartsa távol er s oxidálószerekt l!ő ő

 

10.6. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Mérgez  g zök, szén-monoxid, szén-dioxid. ő ő Égéstermékek a következ kető
tartalmazzák: szén-monoxid, szén-dioxid, más pirolízistermékek égő szerves anyag. 

A termék normál körülmények között stabilnak tekinthető. 

10.4. KERÜLEND  KÖRÜLMÉNYEK:Ő

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

MY SHALDAN V6 illatosító 

Akut toxicitás:

B rkorrózió / b rirritáció: ő ő Bizonyítottan reagált az érzékszervi hatásokra és csalánkiütésre az emberi bőrön. A jelentős irritáció
24 órán keresztül fennmaradt, és ezek reakciók fennálltak 48 és 72 órával később a számos emberi
önkéntesek eseteinél. A bőr irritációja a limonénre a tengerimalacok és nyulak esetében közepes és az
alacsony mértékűnek tekinthetők.

 

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.

A tanulmány, amely az érzékenységét vizsgálta, négy féle vizsgálati rendszer szerint történt (Finn kamra, 
Hill Top folt, Van der Bend kamra, és Webril tapasz) WASE értékelésre az önkéntesek, d-limonén 
(parfüm-szintű) erőteljesen 10-15 percnyi expozíciót reagált minden típusú tapasznál.
Amikor a limonént (a vizsgált anyag meghatározhatatlan formáját és ismeretlen tisztaságát) teszteltük 
négy különböző túlérzékenységet próbáltunk vizsgálni a tengerimalacokban (Open Picutaneous Test, 
Maximization Test, Draize-teszt, és Freund-féle komplett adjuváns), ez okozott túlérzékenységet minden 
esetben kivétel a Draize-féle módszerrel.

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  Egy 2 éves vizsgálat alatt, d-limonént beadtuk patkányok csoportjainak
(0-tól 1000mg/kg testtömege naponta). Kissé alacsonyabb testtömeget figyeltek meg a patkányoknál azoknál az alanyoknál, ahol nagy
dózist kaptak a csoportban az alanyok, azonban a klinikai tünetek nem lehetnek összefüggésben a d-limonén beadásával.
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 szemkárosodás– könnyfolyás, szempirosodás, ég  érzés, homályos látás, visszafordíthatatlan elváltozás-ő
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.

11.1. TOXIKOLÓGIAI HATÁSOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

LD / LC50-értékek besorolása:

5989-27-5 D'limonén

Orális
Dermális

LD50
LD50

Patkány: 4,4g/kg (hím), 5,1g/kg (nő)
Nyúl: >5g/kg (nyúl)
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15. SZAKASZ:  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK
 

         

 

 
 

 

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

         KÖRNYEZETVÉDELMI EL ÍRÁSOK / JOGSZABÁLYOKŐ

15.2. KÉMIAI BIZTONSÁGI ÉRTÉKELÉS

                               Nem végeztek

MY SHALDAN V6 illatosító 

A terméknek és az összetevőknek nincsenek konkrét rendelkezési szabályai amelyek kapcsolódnak az emberi 
egészséghez vagy a környezethez az EU szintjén, például a nem minősül SVHCs vagy POP.

     
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

  

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK
 

Biztosítani kell, hogy a termék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása megfeleljen minden erre vonatkozó
törvénynek és rendeletnek. A fennmaradó anyagot és tartályokat meg kell semmisíteni egy jól ellenőrzött hulladékégetőben. 
Ne engedje, hogy felszíni és felszín alatti vizekbe, csatornákba kerüljön. 
Győződjön meg arról, hogy ártalmatlanítása megfelel a kormányzati követelményeknek, és biztosítsa a helyi 
hulladékkezelési szempontokat. A termék használójának felelőssége annak meghatározása, hogy veszélyes hulladék-e.

13.1. HULLADÉKKEZELÉSI MÓDSZEREK

14.1. UN-SZÁM: Nem alkalmazható 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  ő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok): Nem alkalmazható 
14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható 
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: Nem alkalmazható. 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK
12.1. ÖKOTOXICITÁS: Termékinformáció: Lényeges adat nem áll rendelkezésre

Összetev  információ:ő
D'limonén:
Hal: 96 óra - LC50 = 1,1mg/L
Vízibolha: 48 óra - EC50 = 0,7mg/L, 21nap - NOEC = 0,27mg/L
Alga: 72 óra - ErC50 > 1,6mg/L, 72óra - NOEC = 1,6mg/L 

 12.2. PERZISZTENCIA ÉS LEBONTHATÓSÁG: Termékinformáció: Lényeges adat nem áll rendelkezésre
Összetev  információ:ő
D'limonén:
A limonén hidrolízise nem remélhet  sema földi sem a vízi környezetben.ő
Limonén biológiailag könnyen lebontható, aerob körülmények között egy
alapértelmezett teszt alapján (OECD 301 C).

 12.3. BIOAKKUMULÁCIÓS KÉPESSÉG: Termékinformáció: Lényeges adat nem áll rendelkezésre
Összetev  információ:ő
D'limonén:
A biokoncentrációs tényező alapján számított oldhatósága vízben és a
log oktanol / víz megoszlási együttható, a 246-262, ami arra utal, hogy a
limonén nem akkumulálódik a halak és más vízi élőlényekre.

 

12.6. EGYÉB KÁROS HATÁSOK: Lényeges információ nem áll rendelkezésre.

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

12.4. TALAJBAN VALÓ MOBILITÁS: Termékinformáció: Lényeges adat nem áll rendelkezésre
Összetev  információ:ő
D'limonén:
A kémiai és fizikai tulajdonságai azt jelzik, hogy a limonén mint anyag
elsősorban a levegőben oszlik el. Amikor felszabadul a földbe, a limonénnek
várhatóan alacsony, nagyon kis mobilitása van a talajban. A vízi környezetben
a limonén várhatóan megköti az üledéket és a lebegő szerves anyagot és gyorsan
elpárolog a légkörbe.



7. Oldal

BIZTONSÁGI ADATLAP
MY SHALDAN V6 illatosító 

Frissítési el zmények:ő
Időpont: 2009. január 27.
A felülvizsgálat időpontja: 2015.  január 13.

A legutóbbi felülvizsgálat 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.

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

H226    Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315    Bőrirritáló hatású.
H317    Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

R10  Kevésbé tűzveszélyes
R38  Bőrizgató hatású
R43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
R50/53  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

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 

   16. SZAKASZ:  EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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