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B I Z T O N S Á G I A D A T L A P 

 
 

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1. Termékazonosító: 

Arbre Vert Vízkőoldó  
 

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 
Víkőoldó lakossági felhasználásra. 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Forgalmazó: 
Siclair Kft. 
1031 Budapest, Monostori út 15. 
Tel.: + 36 70 413 8998 

 
A gyártó adatai: 
Le Moulin Saint Pierre - Les Taillades CS 20154 
F-84304 Cavaillon cedex 
Franciaország 
Tel.: + 33 (0) 5 49 61 50 41 
Fax: + 33 (0) 5 49 61 51 11 
E-mail: fds@arbrevert.fr 

 

1.3.1. Felelős személy e-mail: biztonsagi@siclari.hu  
 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h) 

 
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

 
2.1. A keverék osztályozása: 

 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: Nem minősül veszélyesnek a rendelet alapján 
 

2.2. Címkézési elemek: 
 

Szimbólum(ok) és jelzési rend:  

Nincs az 1907/2006/EK - 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, a módosításokkal és a módosításokkal együtt. 
   
 Veszélyre utaló nyilatkozat:  

Nincs az 1907/2006/EK - 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, azok módosításaival és kiigazításaival együtt. 

 
 

2.3. További információ(k):  
Általános 
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó. 
 
Megelőzés 

 / 
 
 Beavatkozás 

 P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P301 + P315 – Lenyelés esetén: Azonnal orvosi ellátást kell kérni.  

 
2.4. Egyéb veszélyek: 

Ne keverjük más tisztítószerekkel! 
Ne lélegezze be a permetet. 
 
A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 
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3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
3.1. Keverék: 

Felületaktív anyagok vizes oldata. 
 

3.2. Veszélyt okozó összetevők: 
 
• MACIL ACID 
N° CE: 230-022-8 - N° CAS: 6915-15-7 
- Numeŕo d’enregistrement REACH : 01-2119906954-31 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5 
- SGH (System̀e Geńeŕal Harmonise)́ 
* SGH07 * Irr. oc. 2 - H319  
 - Divers : 
DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 10.6 mg/m3 
DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets aigus systeḿiques = 8.8 mg/m3 
DNEL / Travailleurs / Cutaneé / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 12 mg/kg de poids corporel/jour 
DNEL / Travailleurs / Cutaneé / Effets aigus systeḿiques = 40 mg/kg de poids corporel/jour DNEL / Population geńeŕale / Inhalation 
/ Effets systeḿiques, a ̀long terme = 2.6 mg/m3 
DNEL / Population geńeŕale / Inhalation / Effets aigus systeḿiques = 2.2 mg/m3 
DNEL / Population geńeŕale / Cutaneé / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 6 mg/kg de poids corporel/jour 
DNEL / Population geńeŕale / Cutaneé / Effets aigus systeḿiques = 20 mg/kg de poids corporel/jour 
DNEL / Population geńeŕale / Orale / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 6 mg/kg de poids corporel/jour 
DNEL / Population geńeŕale / Orale / Effets aigus systeḿiques = 20 mg/kg de poids corporel/jour PNEC / Sed́iment = 0.275 mg/kg 
PNEC / Terre = 0.275 mg/kg 
PNEC / Sed́iment marin = 0.027 mg/kg 
PNEC / Traitement des eaux useés = 3 mg/l 
PNEC / Eaux douces = 0.1 mg/l 
PNEC / Eau marine = 0.01 mg/l 
DL50 / Cutaneé / Lapin = 20000 mg/kg de poids corporel 
DL50 / Orale / Rat = 3500 mg/kg de poids corporel 
CL50 / Inhalation (poussier̀es / brouillards) / 4h / Rat = 1306 mg/m3 
CL50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 96h / Poissons = >100 mg/l 
CL50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 48h / Daphnia magna = 240 mg/l 
CE50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / Daphnia magna = 240 mg/l 
CE50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 72h / Algues = >100 mg/l  
 
• CITRIC ACID 
- N° CE: 201-069-1 - N° CAS: 77-92-9 
- Numeŕo d’enregistrement REACH : 01-2119457026-42 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5 
- SGH (System̀e Geńeŕal Harmonise)́  
* SGH07 * Irr. oc. 2 - H319 - Divers :  
PNEC / Sed́iment = 34.6 mg/kg 
PNEC / Terre = 33.1 mg/kg 
PNEC / Sed́iment marin = 3.46 mg/kg 
PNEC / Eaux douces = 440 mg/l 
DL50 / Cutaneé / Rat = >2000 mg/kg 
DL50 / Orale / Rat = 11700 mg/kg 
DL50 / Orale / Souris = 5400 mg/kg 
CL50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / Algues = (168h) 425 mg/l CL50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 48h / Poissons = 440 mg/l CE50 / 
Toxicite ́aigue ̈- aquatique / Bacteŕies = (16h) >10000 mg/l  
 
• et́hanol; alcool et́hylique 
- N° Id: 603-002-00-5 - N° CE: 200-578-6 - N° CAS: 64-17-5 - Numeŕo d’enregistrement REACH : 01-2119457610-43 -
Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0,99<C<=5 
- SGH (System̀e Geńeŕal Harmonise)́  
* SGH02 * Liq. infl. 2 - H225 - Divers :  
DNEL / Travailleurs / Inhalation = 1900 mg/m3 
DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 950 mg/m3 
DNEL / Travailleurs / Cutaneé / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 343 mg/kg de poids  
corporel/jour 
DNEL / Population geńeŕale / Inhalation = 950 mg/m3 
DNEL / Population geńeŕale / Inhalation / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 114 mg/m3 
DNEL / Population geńeŕale / Cutaneé / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 206 mg/kg de poids corporel/jour 
DNEL / Population geńeŕale / Orale / Effets systeḿiques, a ̀long terme = 87 mg/kg de poids  
corporel/jour 
PNEC / Sed́iment = 3.6 mg/kg de poids corporel 
PNEC / Eau marine = 0.79 mg/l 
PNEC / Terre = 0.63 mg/kg de poids corporel 
PNEC / Sed́iment marin = 2.9 mg/kg de poids corporel 
PNEC / Traitement des eaux useés = 580 mg/l 
PNEC / Chaîne alimentaire du sol = 720 mg/kg de nourriture 
PNEC / Eaux douces = 0.96 mg/l 
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DL50 / Ingestion / Rat = 6200-15000 mg/kg 
CL50 / Inhalation (vapeurs) / Rat = >50 mg/m3 
Phrase(s) compleḿentaire(s) 
H319 - Provoque une sev́er̀e irritation des yeux. 
Valeurs limites d'exposition 
V.L.E. (ou V.L.C.T) ppm = 1000 - V.L.E. (ou V.L.C.T) mg/m3 = 1900 - V.M.E ppm = 5000 - V.M.E mg/m3 = 9500  
 
• DECETH-8 
- N° CAS: 26183-52-8 -Conc.(%pds):Conc.(%pds):% 0<C<=0,99 - SGH (System̀e Geńeŕal Harmonise)́  
* SGH07 * Tox. aigue ̈4 - H302 * SGH05 * Leś. oc. 1 - H318  
- Divers : 
CE50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 72h / Algues = 19.6 mg/l CE50 / Toxicite ́aigue ̈- aquatique / 48h / Crustaceś = 15.0 mg/l  

 
 A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  
 
LENYELÉS: 
Teendők:  

- Azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a csomagolást vagy a címkét! 
BELÉGZÉS: 
Teendők:  

- A sérültet vigyük friss levegőre és pihentessük! 
BŐRREL ÉRINTKEZÉS: 
Teendők: 

- Öblítsük le a bőrfelületet vízzel! 
SZEMBE JUTÁS: 
Teendők: 

- Alaposan öblítsük ki a szemet vízzel, a szemhéjszélek alatt is, legalább 2í percig! 
 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Lenyelés: Az emésztőrendszer irritációját, hányingert, hányást és hasmenést okozhat. 
Belégzés: A termék gőznyomása 20 °C-on alacsony, ezért az egészségre ártalmas mennyiség belégzésének a kockázata is 
alacsony. 
Bőrrel érintkezés: A keverékkel történő hosszan tartó vagy ismételt érintkezést eltávolíthatja a bőr természetes zsírjait. 
Szembe jutás: A keverék szembe fröccsenve irritációt és visszafordítható károsodást okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
Különleges ellátás nem szükséges, tüneti kezelés. 

 
5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
5.1. Oltóanyag: 
5.1.1. Megfelelő oltóanyag: 

Bármilyen oltóanyag alkalmazható. 
A környezeti tűznek megfelelő oltóanyagot használjunk. 

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: 
Nem ismert. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 
A termék maga nem ég. 
Különleges veszélyek nem ismertek. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészülék alkalmazandó. 

 
6. ,SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK  VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: 

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet 
tartózkodhat. 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: 
Kerüljük a szemmel történő érintkezést! 
Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt)! 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell 
kezelni. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. 
Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
A szabadba jutott keveréket por nélküli sepréssel vagy lapátolással különítsük el, ártalmatlanítás céljából. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
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További és részletes információért lásd a 13. szakaszt. 
 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. 
Soha ne keverjük más anyaggal. 

7.2. Műszaki intézkedések: 
Viseljünk megfelelő egyéni védőfelszerelést (lásd a 8. szakaszt)! 
Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 
Nincs különleges utasítás. 

7.3. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
A biztonságos tárolás feltételei: 
Gyermekektől elzárva tartandó. 
Zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolandó.  
A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: Műanyag csomagolás ajánlott. A védtelen fém csomagolás kerülendő. 

7.4. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Nem áll rendelkezésre speciális útmutatás. 

 
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

 

Munkahelyi expozíciós határértékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint: 
A keverék összetevői a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint határértékkel nem szabályozottak. 

 
8.2. Expozíciós határérték:  

 
• ethanol; ethyl alcohol : VME ppm = 1000 - VME mg/m3 = 1900 - VLE ppm = 5000 - VLE mg/m3 = 9500 
A termékben található anyagokra nem vonatkoznak expozíciós határértékek, kivéve a fent felsorolt anyagokat. 
 

8.3. Az expozíció ellenőrzése: 
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott 
veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre 
csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs 
egészségkárosító hatása. 

8.3.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a keverék kiömlésének, 
padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére. 
 

8.3.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 
1. Szem-/arcvédelem: Az előírásoknak megfelelő biztonsági védőszemüveg használandó (EN 166). 
2. Bőrvédelem: 

a. Kézvédelem: Hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén az előírásoknak megfelelő gumi vagy műanyag 
védőkesztyű használandó (EN 374). 

b. Egyéb: Különleges védőöltözet nem szükséges. 
8.3.3. A környezeti expozíció ellenőrzése:  Nincs különleges utasítás. 

 
A 8. szakasz alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és 
rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli 
körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel 
kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 

 
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 
 

1. Külső jellemzők: folyékony 
2. Szín: színtelen 
3. Szag: jellemző  
4. pH-érték: 3 
5. Olvadáspont/fagyáspont: 0 
6. Lobbanáspont: 57,5 
7. Robbanási határok:  nem érintett 
8. Testsűrűség:  nem alkalmazható 
9. Relatív sűrűség (víz=1):  1,03 
10. Viszkozitás:  nem alkalmazható 
11. Zsíroldéoknyság: alacsony 

9.2. Egyéb információk: 
Nem áll rendelkezésre egyéb információ. 
*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az 
adatlap kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre. 
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10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1. Reakciókészség:  Normál körülmények között stabil. 
10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek. 
10.4. Kerülendő körülmények: Kerülendő körülmények nem ismertek. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Nem összeférhető anyagok nem ismertek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 

 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

 
Akut toxicitás: 
Belégzés:  A termék nem tartalmaz belélegezve mérgezőnek minősített anyagokat. 
Bőrrel való érintkezés:  A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a bőrre mérgezőnek minősülnek  
Szemmel való érintkezés:  A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szemre mérgezőnek minősülnek  
Lenyelés:  A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a lenyelés útján mérgezőnek minősülnek 
 

11.2. További információk: Az egyéb anaggal kapcsolatos hatásokat lásd. a 3.3 szakaszban 
 
  

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
12.1. Toxicitás: A termék nem osztályozott a környezetre mérgező anyagokat. 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A termékben található felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerekre 

vonatkozó 648/2004/EK rendeletben lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak. 
12.3. Bioakkumulációs képesség:  nincs bioakkumuláció. 
12.4. A talajban való mobilitás:  nem áll rendelkezésre adat. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A termék összetevői nem teljesítik a PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó 

kritériumokat. 
12.6. Egyéb káros hatások: Megfelelő használat és kezelés esetén nincsenek ismert káros hatások. 
12.7. Általános információ(k):  A termék csatornába vagy víztestekbe, illetve talajba jutását el kell kerülni. 
12.8. További információ(k): Az egyéb anyaggal kapcsolatos hatásokat lásd a 3.3 szakaszban 

 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint. 
13.2. Szenyezett csomagolás:  Ajánlja fel a csomagolóanyagokat a helyi újrahasznosító létesítményeknek. 

 
14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Szállítási szempontból nem szabályozott! 
14.1. UN-szám:      Nincs. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:  Nincs. 
14.3. Környezeti veszélyek:     Nincs 
14.4. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:  Nincs vonatkozó információ. 
14.5. A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Nem alkalmazandó. 

 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  1907/2006/EK  RENDELETE  (2006.  december  18.)  a  vegyi  anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról,  az  1999/45/EK  irányelv  módosításáról,  valamint  a  793/93/EGK  tanácsi  rendelet,  az  1488/94/EK 
biztonsági  rendelet, a  76/769/EGK tanácsi  irányelv, a  91/155/EGK, a  93/67/EGK, a  93/105/EK és a  2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai 
 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 
kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 
 

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról 
 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai 
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai 
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5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 
 

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 

 
7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei 
 

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások: 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai 
 

9. A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó előírások: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről 
és módosításai 

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:  Kérésre elérhető. 
 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok: Nincsenek. 

 
A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege: 
DNEL: Derived no effect level (Származtatott hatásmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsült 
hatásmentes koncentráció). CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, 
bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem 
alkalmazható. ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció. CK-érték: megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig 
megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). MK-érték: maximális koncentráció. VOC (Volatile Organic Compound): 
szerves illékony vegyület. 

 
Felhasznált irodalom/források: 
A gyártó által kiállított biztonsági adatlap (2021. 02. 26., 9. verzió). 

A biztonsági adatlap  3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege: 
 
H319 – Súlyos szemirritációt okoz. 
H225 – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H302 – Lenyelve ártalmas. 
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz. 
 
 
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Nem áll rendelkezésre adat. 

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és 
megfelel a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak. 
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak 
és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során 
bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. 
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és 
kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos 
jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 

 


