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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  
 
1.1 Termékazonosító:     Econo Tac 2 

  
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
 felhasználása:  
  Azonosított felhasználás:    Rövid hatóidejű ragasztóspray. 
        Kizárólag ipari és szakmai felhasználásra. 
 Ellenjavallt felhasználások: -  

 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:       

        
Gyártó:      Airtech International, Inc. 

5700 Skylab Road 
Huntington Beach, CA 92647 

Az eredeti adatlapért felelős személy email címe: airtech@airtechintl.com 
 

 Magyarországi első forgalmazó:  NOVIA Kft. 
       H-2314 Halásztelek 
       II. Rákóczi Ferenc út 100. 
       Tel: 06-24-532-875; 06-24-532-876 
       Fax: 06-24-451-451 
       web: www.novia.hu 
 A magyar nyelvű biztonsági adatlapért felelős illetékes személy email címe:  
       novia@novia.hu 
 
1.4 Sürgősségi telefonszám:  

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:   
  06 80/201-199  Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 

 
2. SZAKASZ:  A veszély azonosítása 
 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása a 1272/2008/EK (CLP) rendelet alapján: 

 
Tűzveszélyes aeroszolok, 1. kategória H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő 
hatására megrepedhet. 

Aspirációs veszély, 1. kategória H304   Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 
lehet. 

Bőrirritáció, 2. kategória   H315   Bőrirritáló hatású. 
Szemirritáció, 2. kategória   H319   Súlyos szemirritációt okoz. 
STOT egyszeri exp. után,  
3. kategória – Bódító hatású  H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
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Reprodukciós-toxicitás, 2. kategória H361f  Feltehetően károsítja a termékenységet.  
STOT, ismételt expozíció, 2. kategória H373   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció 

esetén károsíthatja a szerveket. 

Veszélyes a vízi élőhelyekre, 
krónikus, 2. kategória H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 
 

Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások: 
Fizikai hatások:  
50 oC feletti hőmérséklet megnöveli a nyomást az edényzetben, ezzel annak szétrepedését 
idézheti elő. Ha a megfelelő szellőzés nem biztosított, robbanásveszélyes keverék 
keletkezhet. 
Egészségre gyakorolt hatások: 
Lenyelés esetén: Rosszullét, hányinger, hányás. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 
lehet (aspirációs veszély). 
Szemmel való érintkezés: Súlyos szemirritációt okozhat, vörösséget, fájdalmat és égő érzést 
válthat ki. 
Belélegzés esetén: Hosszantartó belélegzése egészségkárosodást okozhat. Veszélyeztetheti a 
termékenységet. Álmosságot, szédülést vagy fejfájást okozhat. Nagyobb koncentrációban 
narkotikus hatású lehet. Fennáll a metabolikus acidózis veszélye. 
Bőrrel érintkezve: Irritálja a bőrt, kiütéseket, kivörösödést okozhat. Ismétlődő expozíció a 
bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  
 

2.2 Címkézési elemek:   
 GHS02  GHS07 GHS08 GHS09 

 
  
 Figyelmeztetés:  Veszély 

 
H mondatok 
H222   Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H229   Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H304      Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H315     Bőrirritáló hatású. 
H319      Súlyos szemirritációt okoz. 
H336      Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H361f    Feltehetően károsítja a termékenységet.  
H373      Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
H411      Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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P mondatok 
P210     Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 

távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P211     Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251     Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat 

után sem. 
P260      A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280      Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305 + P351 + P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
Az öblítés folytatása. 

P308 + P313     Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P410 + P412     Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet 

meghaladó hő. 
P501     A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi és a nemzeti 

szabályozások szerint. 

2.3 Egyéb veszélyek:  
A termék nem elégíti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT)  vagy a nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra  vonatkozó  kritériumokat. 

 
3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk  

 
3.2 Keverékek 
 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM KONCENTRÁCIÓ m/m% 

n-hexane 110-54-3 203-777-6 - 35 - 50 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Repr. 2, H361f 
STOT RE 2, H373 

Aquatic Chronic 2, H411 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTR. 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

acetone 67-64-1 200-662-2 - 10 - 30 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Eye irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

(EUH066) 
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MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

hexane (containing <5 % 
n-hexane (203-777-6)) 

107-83-5 203-523-4 - < 15 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

3-methylpentane 96-14-0 202-481-4 - < 15 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

dimethyl ether 115-10-6 204-065-8 - < 15 % 

Osztályozás: 
Flam. Gas 1, H220 

Liq. Gas; H280 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

2,2- 
Dimethylbutane 

75-83-2 200-906-8 - < 5 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ m/m% 

2,3- 
Dimethylbutane 

79-29-8 201-193-6 - < 5 % 

Osztályozás: 

Flam. Liq. 2, H225 
Asp. Tox. 1, H304 
Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H336 

Aquatic Chronic 2, H411 

 
A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 
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4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információ az elsősegélyt nyújtónak: Figyeljen a saját védelmére! Ne alkalmazzon 
szájból szájba történő lélegeztetést. 
Belélegzés esetén 
A sérültet vigyük friss levegőre, pihentessük, lazítsuk meg a ruházatát. Ha a légzés leáll, 
azonnal mesterséges lélegeztetésben kell részesíteni. Légzési problémák esetén oxigént kell 
biztosítani. Orvosi segítség szükséges, amennyiben a tünetek fennmaradnak. 
Lenyelés esetén 
Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni 
szájon át. Öblítsük ki a sérült száját. Orvosi útmutatás nélkül ne hánytassuk.  
Bőrrel érintkezve 
Az érintett bőrfelületet azonnal le kell mosni szappannal és bő vízzel. A szennyezett 
ruházatot le kell cserélni. Ha az irritáció megmarad, orvoshoz kell fordulni. 

  Szembe kerülés esetén 
Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak. Azonnal ki kell öblíteni a szemet bő vízzel, 
széthúzott szemhéjakkal, 10-15 percen keresztül. Ezt követően forduljunk szakorvoshoz. 

4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások 
Lenyelés esetén: Rosszullét, hányinger, hányás. Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 
lehet (aspirációs veszély). 
Szemmel való érintkezés: Súlyos szemirritációt okozhat, vörösséget, fájdalmat és égő érzést 
válthat ki. 
Belélegzés esetén: Hosszantartó belélegzése egészségkárosodást okozhat. Veszélyeztetheti a 
termékenységet. Álmosságot, szédülést vagy fejfájást okozhat. Nagyobb koncentrációban 
narkotikus hatású lehet. Fennáll a metabolikus acidózis veszélye. 
Bőrrel érintkezve: Irritálja a bőrt, kiütéseket, kivörösödést okozhat. Ismétlődő expozíció a 
bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.  

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Tüneti kezelés. 
 
5.  SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag: 

A tűz tűzoltóhabbal, szén-dioxiddal, tűzoltóporral oltható. 
Nem alkalmas oltóanyag: víz. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Rendkívül tűzveszélyes 
aeroszol. A készülékben túlnyomás uralkodik. A nyomás megemelkedése a zárt edényzetek 
szétrepedéséhez vezethet. A termék gőzei robbanóelegyet képezhetnek a levegővel. Gőzei 
nehezebbek a levegőnél, a padlószinten elterjedve a tűztől nagy távolságra is 
meggyulladhatnak. Hő hatására ártalmas és toxikus gőzök keletkezhetnek, melyek a talaj 
közelében nagy koncentrációban felhalmozódhatnak. Tűz esetén szén-monoxid és szén-
dioxid keletkezik.  
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5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: 

Önálló, túlnyomásos légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító tűzálló ruházatot kell 
viselni tűz esetén. 
Egyéb információk: A terméket ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Repedés és robbanás 
veszélye alakulhat ki. Nagy tűz és nagy mennyiségű anyag esetén: ki kell üríteni a területet. 
Az ép konténereket távolítsuk el a veszélyeztetett területről, ha ez biztonságosan 
megoldható.  A tüzet távolról kell oltani a robbanásveszély miatt. A tűzoltásra használt vizet 
ne engedjük a felszíni- és talajvizekbe jutni. A tűz maradványait és a szennyeződött tűzoltó 
vizet a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani. 

 
6.  SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  

Távolítsunk el minden gyújtóforrást, amennyiben ez biztonságosan megoldható. Kerüljük a 
termék bőrrel, szemmel, ruházattal való érintkezését. Viseljünk védőfelszerelést (lásd. 8. 
szakasz). Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Védőeszközök nélküli személyeket távolítsuk 
el. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:  
Ne engedjük, hogy a kiömlött termék belekerüljön a talajba, vízfolyásokba vagy csatornába. 
Értesítsük az illetékes hatóságokat. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Ha biztonságosan megoldhtó, a rést tömjük be. A kiömlött anyagot izoláljuk el nem éghető 
abszorbeáló anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, diatóma föld) és gyűjtsük össze 
megfelelő konténerekbe. A szennyezett mentesítőanyagot a helyi szabályozások szerint kell 
ártalmatlanítani (lásd 13. szakasz). Vigyázzunk az újragyulladásra. Alaposan tisztítsuk meg 
a környezetet.  
Nagyobb mennyiségek esetén: mechanikailag össze kell gyűjteni (kizárólag robbanásbiztos 
eszközöket használjunk a szivattyúzáshoz). 
További információk: Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. 
Kizárólag szikramentes szerszámokat használjunk. Nagyobb mennyiség esetén használjunk 
robbanásbiztos és szikramentes eszközöket és szerszámokat. 

 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 8. és 13. szakaszok.     
   
7.   SZAKASZ:  Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  

Használat előtt ismerjük meg a speciális instrukciókat. Biztosítsunk megfelelő szellőzést 
(helyi elszívást ha szüksléges). 
Kerüljük a termék bőrrel, szemmel, ruházattal való érintkezését. Ne permetezzük a szembe. 
Ne nyeljük le. A gőzöket/aeroszolt ne lélegezzük be. Használjuk az előírt egyéni 
védőfelszereléseket (lásd: 8. szakasz). Használat közben tilos enni, inni, dohányozni. 
Ne melegítsük a szórófejes palackokat 50 oC fölé. Még az üres palackokat sem szabad 
kinyitni. Ne permetezzük lángra vagy izzó tárgyakra. 
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Tűzvédelmi óvórendszabályok: Tartsa távol hőforrástól, szikrától, gyújtóforrástól és 
nyíltlángtól. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Nagyobb 
mennyiség esetén használjunk robbanásbiztos és szikramentes eszközöket és szerszámokat. 
Ne dohányozzon, ne hegesszen. A félig töltött palackokban robbanásveszélyes keverék 
képződhet. 
További információk:  - 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
 Technikai intézkedések és tárolási körülmények 

 A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó helyi, nemzeti 
és EU-s követelményeknek.  
Tartsuk a palackokat szárazon. Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, eredeti, zárt 
csomagolásban, közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől, gyújtóforrásoktól, szikrától védetten, 
függőleges helyzetben tárolandó. Ne ejtsük le, ne húzzuk, ne üssük a palackokat. 
Nagyobb mennyiség tárolása esetén robbanás elleni védelem szükséges. 
Ne tároljuk együtt gyúlékony, öngyulladó vagy fokozottan tűzveszélyes anyagokkal, oxidáló 
anyagokkal, savakkal, lúgokkal. 
Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Rövid hatóidejű ragasztóspray, 
kizárólag ipari és szakmai felhasználásra. 

 
8.  SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek 

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet]:  
 
 CAS-szám Az anyag megnevezése ÁK érték (mg/m3)    CK érték (mg/m3) 
 

110-54-3         n-hexán              72         - 
 67-64-1  aceton    1210   2420 
 115-10-6  dimetil-éter   1920   7680 
 
 Biológiai expozíciós mutató (BEM): 
 

 Megengedhető határérték 

Vegyi 
anyag 

Biológiai expozíciós 
(hatás) mutató 

Mintavétel ideje mg/g 
kreatinin 

mikromol/mmol 
kreatinin  

(kerekített értékek) 

n-Hexán 2,5-hexán-dion műszak után 3,5 3,5 
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8.2  Az expozíció ellenőrzése: 

 Kollektív / műszaki védő intézkedések:  
Ha nem zárt rendszerben használják fel a terméket, megfelelő szellőzést kell biztosítani - ha 
szükséges, helyi elszívással - annak érdekében, hogy a munkahelyi légtérben a megengedett 
határértékeket ne lépje túl az egyes komponensek koncentrációja. Minden munkát jól 
szellőztetett helyen kell végezni. A munkahelyi légtérben ellenőrizni kell a vegyi anyagok 
koncentrációját, és minimalizálni kell a gőzök belégzésének veszélyét. Rosszul szellőző 
helyiségben történő használat esetén szerves anyagok ellen védő légzésvédelmi eszközt kell 
viselni. 
Általános / higiénés védelmi intézkedés: 
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
A munkaterületen tilos dohányozni. Étkezés és dohányzás előtt kezet és arcot kell mosni 
szappannal és vízzel. A szennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. Munkavégzés közben 
enni, inni, dohányozni tilos. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági 
zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében.  
Egyéni védelem: 
Belégzés elleni védelem: Ha a munkahelyi légtérben nem biztosítható, hogy az egyes 
komponensek koncentrációja a jogszabályban megadott határérték alatt legyen, akkor 
légzésvédőt kell használni (szerves anyagok gőzei ellen védő „A” típusú szűrőbetét, EN 
14387). A szűrőnek a felhasználás során előforduló legmagasabb szennyezőanyag (gázok, 
gőzök, aeroszolok, részecskék) koncentrációval szembeni védelemre is alkalmasnak kell 
lennie. Határérték túllépés, hosszantartó vagy ismétlődő expozíció esetén önálló 
légzőkészüléket kell használni. 
Kéz védelme: Kerüljük az anyaggal való érintkezést. Viseljünk megfelelő anyagú, 
áthatolhatatlan védőkesztyűt (EN 374). 
A kesztyű anyaga: neopén vagy nitril gumi.  
A kesztyű anyagának áthatolhatatlannak és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben 
ellenállónak kell lennie. A kesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni a kesztyű gyártója 
által megadott áteresztőképességet és áttörési időt.  
Szemvédelem: Szorosan illeszkedő védőszemüveg (EN 166). 
Test védelem: Lángálló, antisztatikus és kémiai anyagoknak ellenálló védőruházat.  
Egyéb speciális: - 

  
9.  SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 
 

a) külső jellemzők 
halmazállapot:    aeroszol  

  szín:     fehér 
b) szag:      jellegzetes 
c) szag küszöbérték:    a gyártó nem közölt adatokat 
d) pH:      a gyártó nem közölt adatokat 
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e) olvadáspont/fagyáspont:   a gyártó nem közölt adatokat 
f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: a gyártó nem közölt adatokat 
g) lobbanáspont:     - 104 °C (becsült érték) 
h) párolgási sebesség:    a gyártó nem közölt adatokat 
i) gyúlékonyság (szilárd/gázhalmazállapot): rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
j) gyulladási/robbanási határ 

  alsó:     1,9 v/v % (becsült érték) 
felső:     8,4 v/v % (becsült érték)  

k) gőznyomás:     a gyártó nem közölt adatokat 
l) gőzsűrűség (relatív):    a gyártó nem közölt adatokat 
m) relatív sűrűség (25 oC-on):   0,629 g/cm3 (becsült érték) 
n) oldékonyság (vízben):   vízben nem oldódik 
o) megoszlási hányados (n-oktanol/víz): a gyártó nem közölt adatokat 
p) öngyulladási hőmérséklet:   291 oC (becsült érték) 
q) bomlási hőmérséklet:    a gyártó nem közölt adatokat 
r) viszkozitás (25 oC-on):   a gyártó nem közölt adatokat 
s) robbanásveszélyesség:   Megfelelő szellőztetés hiányában  

robbanásveszélyes elegyek 
képződhetnek 

t) oxidáló tulajdonságok:   a gyártó nem közölt adatokat 
 
9.2 Egyéb információk:      
  Illékony szerves vegyület (VOC):  ~ 95 % (tömeg %) 

VOC:      598 g/l 
 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1 Reakciókészség: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
10.2 Kémiai stabilitás: Normál tárolási körülmények között a termék stabil. 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Ne tegyük ki magas hőmérsékletnek a szétrepedés és 

robbanás veszélye miatt. 
A gőzök robbanóelegyet képezhetnek a levegővel. A levegőnél nehezebb, a padlószinten 
szétterül és begyulladás esetén még nagy távolságokból is visszalobbanhat. 

10.4 Kerülendő körülmények: Gyújtóforrások, hő, nyíltláng, szikra, napfény. Tilos a 
dohányzás. A palackokat ne nyissuk fel és ne melegítsük 50 oC fölé. 

10.5 Nem összeférhető anyagok: Savak, lúgok, oxidálószerek. 
10.6     Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid szabadulhat fel. 

 
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

A termékre és komponenseire vonatkozóan a gyártó nem közölt adatokat. 
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11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 
a) Akut toxicitás: Nincs osztályozva. 

 

Tesztanyag Faj Vizsgálat Expozíciós út Eredmény  

- patkány  OECD 401 orális - 

- patkány OECD 403 inhalációs - 

- nyúl OECD 404 dermális - 

 
b) Bőrkorrózió/b őrirritáció: Bőrirritáló hatású. 

 
Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény  

termék nyúl OECD 404 irritatív 

 
c) Súlyos szemkárosodás/Szemirritáció: Súlyos szemirritációt okoz. 

 
Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény 

termék nyúl OECD 405 súlyos szemiritáció 

 
d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs osztályozva. 

Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény 

- nyúl OECD 405 - 

 
e) Csírasejt-mutagenitás: Nincs osztályozva. 
f) Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva. 
g) Reprodukciós toxicitás: Feltehetően károsítja a termékenységet.  
h) Egyetelen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE):  

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE):  

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
j) Aspirációs veszély: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

 
 A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: 
 A legvalószínűbb expozíciós út: bőr, szem és légzőrendszer. 
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A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 
Lenyelés esetén: Egészségkárosító lehet. Aspiráció súlyos tüdőkárosodás veszélyét idézheti 
elő.   
Szemmel való érintkezés: Szemirritációt, vörösséget, könnyezést és homályos látást okozhat. 
Belélegzés esetén: A szerves oldószerek gőzei narkotikus hatásúak lehetnek. Egyéb tünetek: 
köhögés, fejfájás, szédülés, álmosság, eszméletvesztés és májkárosodás.  
Bőrrel érintkezve: Hosszantartó/ismétlődő bőrkontaktus zsírtalanító hatású lehet vagy 
dermatitiszt okozhat. 

 
12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
  

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire 
vonatkozó öko-toxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel. 

 
12.1 Toxicitás: 
  

Tesztanyag Teszt szervezet Időtartam Végpont 
LC 50 

(mg/l) 

n-hexán 
 tűzcselle 

(Pimephales promelas) 
96 ó elhullás 2,5  

n-hexán 
nagy vízibolha 

(Daphnia magna) 
48 ó mozdulatlanság >3,9 

 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A gyártó nem közölt adatokat. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: A gyártó nem közölt adatokat. 
12.4 A talajban való mobilitás: A gyártó nem közölt adatokat. 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem elégíti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a  nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat. 

12.6 Egyéb káros hatások: Ne engedjük a csatornába, talajba, felszíni vizekbe.  
 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1 Hulladékkezelési módszerek:  

  
Ne engedje a terméket a csatornába. A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, 
valamint a 225/2015. (VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. 
Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet. 

 16 05 04* nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a 
halonokat is) 
A háztartási hulladékoktól elkülönítve, veszélyes hulladékként kezelendő. 
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Az üres palackokat óvatosan kell kezelni, égetéskor robbanást okozhatnak. A kiürült 
palackokat a termékmaradékokkal azonos módon kell ártalmatlanítani. A nem szennyezett 
palackok újrahasznosíthatók. A címkét nem szabad eltávolítani mindaddig, amíg az edényzet 
teljesen ki nem ürült. 

 
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 
14.1 UN-szám: UN 1950 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 
14.4 Csomagolási csoport: - 
14.5 Környezeti veszélyek: Tengeri szennyező. 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Korlátozott mennyiség: 1 liter. 
14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett 
 szállítás: - 
 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
 környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

Kémiai biztonság: 
1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok  regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
2015/830/EU rendelet (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról 
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS) 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  
Munkavédelem: 
3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
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Veszélyes hulladékok: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól 
Szállítás: 
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 

 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült. 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése: 
 

GHS02  GHS07 GHS08 GHS09 

 
  
 Figyelmeztetés:  Veszély 

 
H mondatok 
H222   Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H229   Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H304      Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H361f    Feltehetően károsítja a termékenységet.  
  
P mondatok 
P210     Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 

távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P211     Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251     Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat 

után sem. 
P308 + P313     Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P410 + P412     Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet 

meghaladó hő. 
 
Felülvizsgálat oka:  
1.1 verzió (2017. 11. 02.):  

A termék összetételének, osztályozásának megváltoztatása a gyártó által.  
A 2015/830/EU rendeletnek való megfeleltetés. Érintett szakaszok: 1 – 16. szakasz. 
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A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok 
teljes szövege: 
 
H220     Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
H222  Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H229  Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H280     Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H304     Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H315    Bőrirritáló hatású. 
H319     Súlyos szemirritációt okoz. 
H336     Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H361f   Feltehetően károsítja a termékenységet.  
H373     Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
H411     Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
EUH 066    Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
 
A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata: 
 
CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására 
használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám. 
EINECS szám: A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható 
anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
H-mondat: H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz 
és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette 
veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is. 
P-mondat:  Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy 
keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető 
legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat. 
PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC). 
vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő  szervezetekben 
nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó 
anyagok. 
LD50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis 
okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. 
LC50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora 
koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. 
EWC kód: (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék 
katalógus és veszélyes hulladék lista. 
MARPOL: (international convention for the prevention of MARine POLlution) nemzetközi 
egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére. 
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A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, 
kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem 
látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve 
ezekhez hasonló események bekövetkezéséért. 
A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a 
termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 
 


