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  BBiizzttoonnssáággii  aaddaattllaapp                      KKéésszzííttééss  ddááttuummaa::22001122..0099..1144  

                                                              Aktualizáció  dátuma:- 

1.verzió 

 2010.05.20- án kelt (UE) NR 453/2010 irányelvnek megfelelıen.  
 

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1. Termékazonosító 
Termék név: FOLTELTÁVOLÍTÓ POR RUHÁKHOZ 

Rendeltetése:Aktív oxigén alapú folteltávolító por 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása 
     Azonosított alkalmazása:fogyasztói felhasználás-mint ruhafehérítı és folteltávolító szer fehér 
ruhákhoz.  
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
 
        Szállító: “Pol-Hun” M. Bielska Sp. J.                                            
        Cím: ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki,  Lengyelország  
                Az adatlap kiállításáért felelıs személy email címe: 
                       polhun@polhun.pl 
         Telefon/Fax:.(+48) 44 725 30 00 
         Laboratórium (+48) 44 725 30 19 munkanapokon 07ºº-20 ºº 
                                    
1.4. Sürgısségi telefonszám 
 
A magyarországi  ETTSZ (1096 Budapest Nagyvárad tér 2.) 06-80/201-199 

Az adatlap kiállításáért felelıs személy:Barta Attila Tel.:06-70-33-44-550 
Ügyfélfogadási idı 
Hétköznap 7-19 óráig 
 
2.SZAKASZ: A veszély meghatározása  

  
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 
 
Termék meghatározás  
1999/45/WE irányelvnek megfelelıen a terméket az alábbiak szerint sorolták be: 
 
O –égést tápláló,oxidálószer 
 
R8- Éghetı anyaggal érintkezve tüzet okozhat 
Xn-Ártalmas 
R22- Lenyelve ártalmas 
Xi-Irritatív 
R41- Súlyos szemkárosodást okozhat 
 
Az R mondatok teljes szövegét lásd a 16.szakasznál 
 
2.2.Címkézési elemek 
 
Veszélyt jelzı szimbólum vagy 
szimbólumok: 
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Figyelmezetetı jelek: 

 O- égést tápláló,oxidálószer 
 

 Xn-Ártalmas 
 
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: 
R8 Éghetı anyaggal érintkezve tüzet okozhat 
R22 Lenyelve ártalmas 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
 
A biztonságos használatot meghatározó S mondatok : 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 
S3 Hővös helyen tartandó 
S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni 
S26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
S39 Szem-/arcvédıt kell viselni 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét 
az orvosnak meg kell mutatni 
 
Nátrium-perkarbonátot tartalmaz. 
 
2.3. Egyéb veszélyek 
 
Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. melléklete 
szerint, nem felel mega PBT és   k vPvB kritériumoknak.j 
      
Magas ph érték miatt negatívan hathat a vízi szervezetekre.                                                                                                        

 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevıkre vonatkozó adatok 

 
3.1.Anyagok 
Nem vonatkozik 
 
3.2.Keverékek 
 
Veszélyes anyagok:   
 
Veszélyes 
anyag 
elnevezése 

Koncentráció 
tartomány 
tömeg%  

NrCAS  Nr WE  Nr.regisztráci
ó  

 67/548/EWG 
szerinti 
besorolás 

Egészségügyi 
kockázat 
(WE)nr.1272/2
008 szerint 

       



BIZTONSÁGI ADATLAP 
 

Kereskedelmi 
elnevezés: GENERAL FRESH FOLTELTÁVOLÍTÓ POR 

Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.   

Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki   
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00 (0-44) 714 08 84  

 

                                                                                                                                                         11/3                     
Dátum: 22001122..0099..1144       

 

Nátrium 
perkarbonát 

>30  15630-89-4  239-707-6  01-2119457268-
30-XXXX  

O; R8  
Xn; R22  
Xi; R41  

Ox. Sol. 2, H272  
Acute Tox. 4, 
H302  
Eye Dam.1, 
H318  

Nátrium 
karbonát 

5 – 15  497-19-8  207-838-8  01-2119485498-
19-0013  

Xi; R36  Eye Irrit. 2, H319  

Ethoxylater 
alkoholokC10-
18 

<5  Nem vonatkozik polimer  -  Xn; R22  
Xi; R38  

Acute Tox. 4, 
H302  
Skin Irrit. 2; 
H315  

Nátrium szilikát 
oldat 

<5  1344-09-8  215-687-4  -  Xi; R41  
Xi; R37/38  

Eye Dam.1, 
H318  
STOT SE 3; 
H335  
Skin Irrit. 2; 
H315  

 
 
Az R és H mondatok teljes szövege a 16. SZAKASZBAN található. 
 
 
 
4.SZAKASZ:Elsısegélynyújtás 

 
4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
 
Általános útmutatók: 
Ha bármilyen nyugtalanító panasza van,forduljon orvoshoz  a címkét vagy biztonsági lapot 
mutassa meg. 
 
Belégzést követıen: 
- A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetbıl. Friss levegın 
helyezzük nyugalomba. 
- légzés leállás esetében mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni 
- orvosi segítséget kell hívni 
Szembe jutás esetén:  
- öblítsük a szemet bı folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket 
tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 15 
percig. Kerülje az erıs vízsugarat mert az szaruhártya sérülését okozhatja.  
- orvosi konzultációt megelızıen, ne használjon semmilyen átmosó folyadékot vagy kenıcsöt  
- azonnal forduljon orvoshoz 
 
Bırre jutást követıen:  
- az elszennyezıdött ruházatot távolítsa el 
- az érintett bırfelületet mossuk le alaposan bı vízzel legalább 15 percig 
- ne használjon semlegesítı szereket  
- azonnal orvoshoz kell fordulni.  
 
Véletlen lenyeléskor:  
- a sérült száját öblítsük ki bı vízzel 
- tilos hánytatni 
- azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a terméket  illetve a címkét.  
4.2. A legfontosabb-akut és késleltetett tünetek és hatások 
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- Belégzést követıen- a termék felsı légutak irritációt okozhat. 
Tünetek- tüsszögés, köhögés, torokfájás, mellhártyagyulladás 
- Bırre jutást követıen-a termék,irrrítáló hatású,bırpír vagy bırégetı érzést okozhat 
- szembejutás esetén-a termék súlyos szemirritációt,könnyedzést,szemvörösödést és súlyos 
szemkárosodást okozhat . 
- véletlen lenyeléskor-émelygést, hányingert okozhat 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Nincs adat. 

 
5. SZAKASZ: Tőzvédelmi intézkedések  

 
5.1.Oltóanyag 
Megfelelı oltóanyagok: porral oltók, hab, szén-dioxid 
Nem megfelelı oltóanyagok: víz 
 
5.2 Az anyagból vagy a keverékbıl származó különleges veszélyek 
 A nedves termék szétbomolhat, és ennek következtében tőzet tápláló oxigén és éghetı szerves 
anyagok keletkeznek .Nem szabad tárolni gyúlékony anyagokkal együtt. 
 
5.3.Tőzoltóknak szóló javaslat 
A veszélyeztetett tartályokat biztonságos távolságból hőteni kell vízpermet segítségével, és ha 
lehetséges eltávolítani a veszélyzónából. 
A tőzoltáshoz szükséges speciális védıfelszerelés. A keringtetett levegıtıl függı légzésvédı és 
megfelelı védıruha (sav és lúgálló), amely megakadályozza a termék érintkezését bırrel, a 
szembe jutást, valamint az égés során keletkezı veszélyes gázok és a füst belégzését. 
 
 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerő expozíciónál 

 
6.1.Személyi óvintézkedések,egyéni védıeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Mentésben nem segédkezı személyek védelme: 
- meg kell akadályozni a porképzést 
- kerülni kell a kiömlött anyag szembejutását és bırrel való érintkezését 
- Megfelelı szemüveget ( google), vagy megfelelı arcvédıt kell viselni. 
- védeni kell a légzıszerveket 
- megfelelı védıkesztyő és védıruha használata szükséges. 
 
Mentésben résztvevı személyek védelme: 
Védıruházat megfelelı anyagai: 
- megfelelı védıkesztyő- nitril,,neopren 
 - nem megfelelı-nincs 
Ipari mennyiségő anyag kiömlése esetén értesíteni kell a megfelelı hatóságokat és eltávolítani a 
veszélyzónából a mentésben nem résztvevı személyeket. 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
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- felszíni víztıl, talajtól távoltartandó. 
- meg kell akadályozni a talajszennyezıdést, közcsatornába jutást. 
- ipari mennyiségek talajba, csatornába jutása esetén értesíteni kell a megfelelı hatóságokat. 
 
 
6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
- a kiömlött terméket zárható, megfelelıen jelölt mőanyag tartályba kell összegyőjteni 
- kerülni kell a porképzést 
- a kiömlött anyag eltávolítása után bıséges vízzel fel kell mosni a kiömlés helyét 
- a hatályos elıírásoknak megfelelıen ártalmatlanítani kell. 
 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
 
Személyi védelem: lásd 8. SZAKASZ 
 
 
 

7.SZAKASZ:Kezelés és tárolás 
 

 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
 
- tárolás és használat közben be kell tartani a biztonságos kezelésre és megfelelı higiéniés 
munkavégzésre (15 .SZAKASZ ),vonatkozó elıírásokat, 
- a terméket a gyártó által meghatározott rendeltetésnek megfelelıen kell használni 
- kerülni kell a termék szembejutását, amennyiben szükséges védı szemüveget kell viselni 
.- a termékkel beszennyezıdött ruházatot le kell venni, a szennyezett bırt vízzel lemosni 
- munkavégzés közben nem szabad enni, inni és dohányozni, kivéve az arra kijelölt helyek 
-szünetek elıtt/munkavégzés után alaposan kezet kell mosni 
 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
- a terméket hüvıs(<35º),száraz(relatív páratartalom(<70% )és jól szellıztetett helyen kell tárolnI 
távol a hıtıl és gyújtóforrásoktól. 
-a terméket eredeti,zárt,megfelelıen jelölt csomagolásban kell tárolni 
-gyújtóforáástól és gyúlékony anyagoktól távoltartandó 
-a tartályokat védeni kell a közvetlen napfénytıl 
-nem szabad tárolni élelmiszerek közelében 
-kerülni kell a következı anyagokat:redukálószerek,gyulékony anyagok,nehézfémek 
sói,savak,alkáliák. 
 
7.3.Meghatározott végfelhasználás(végfelhasználások) 
- a terméket rendeltetésének megfelelıen kell használni 
- kerülni kell a bırrel, szemmel való közvetlen érintkezést, kerülni kell a pora belégzését 
- termék használata közben nem szabad enni, inni  és dohányozni 
- a termékkel való érintkezés után alaposan kezet kell mosni  
 
 
 

8.SZAKASZ:Az expozíció ellenırzése/egyéni védelem  
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Az ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. 
Az 1. szakasz Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre 
álló, az expozíciós forgatókönyvben megadott felhasználás-specifikus információhoz. 
 
 
8.1 Ellenırzési paraméterek 
 
Munkahelyi expozíciós határértékek. 
Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkezı összetevıket tartalmaz, személyi, 
munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, hogy meghatározzuk a szellıztetés 
vagy egyéb szabályozó intézkedések hatékonyságát, és/vagy légzésvédı eszközök 
alkalmazásának szükségességét. A vegyi anyagok belégzés útján történı expozíciójának 
értékeléséhez az EN 689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez 
pedig a nemzeti elıírásokat vegyük figyelembe. 
 
 Elnevezés és CAS száma, egészségre káros tényezık NDS 

[mg/m3]  
Más nem mérgezı ipari porok [497-19-8]  10  
Más nem mérgezı ipari porok – ebben szabad (kristályos), szilícium-dioxidot 
tartalmazó < 2% - tiszta por [1344/09/08]  

10  

 
8.2 Az expozíció ellenırzése 
 
Megfelelı mőszaki ellenırzések: 
Ha a termék expozíciós határértékkel rendelkezı összetevıket tartalmaz, alkalmazzon 
védıkamrát, helyi elszívást vagy egyéb mőszaki szabályozó berendezést, hogy a munkavégzıt 
érı expozíció bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon 
Egyéni védelmi intézkedések: 
Szem és arc védelme: 
 - rendeltetésszerő használatnál nem szükséges, javasolt védıszemüveg használata 
Kézvédelem: 
- rendeltetésszerő használatnál nem szükséges, javasolt védıkesztyő használata/nitril,neopren/ 
Légutak védelme: 

- rendeltetésszerő használat közben nem szükséges 
- por esetén fehér porvédı maszk P2-es filterrel viselete szükséges 

Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek. 
A 8. pont alatti elıírások átlagosnak tekinthetı körülmények közötti, szakszerő munkavégzésre, 
illetve rendeltetésszerő felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettıl eltérı viszonyok 
vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendıkrıl és az 
egyéni védıeszközökkel kapcsolatban szakértı bevonásával ajánlott dönteni. 

 
 
 

9.SZAKASZ:Fizikai és kémiai tulajdonságok 
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9.1 Az alapvetı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. 
Megjelenés 
Szilárd-por 
Színe:  fehértıl krémszínőig 
Szaga: jellegzetes     
pH: 10-11,5 (1 %-os vízoldat) 
Lobbanáspont (°C):-Erre nem vonatkozik    
Robbanási tulajdonságok: Nincs meghatározva 
Relativ sőrőség : 900kg/m3-1100kg/m3 
Oldékonyság: vízben teljesen oldódik 
Tőzveszélyesség: a termék nem tőzveszélyes, hevítés következtében oxigént bocsát ki, amely 
táplálhatja a tüzet 
Oxidáló tulajdonságok: a termék oxidáló tulajdonságokkal rendelkezik 
Egyéb adatok: 
Nincs adat    - 
9.2. Egyéb információk 
Nincs adat. 
 

 
10.SZAKASZ:Stabilitás és reakciókészség  

 
10.1.Reakciókészség 
Ennek a terméknek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati 
adat. 
10,2. Kémiai stabilitás 
Ez a termék oxidáló keverék. Stabil a javasolt tárolási feltételek mellett.  
10.3 A  veszélyes reakciók lehetısége 
A nedves termék exotermikus bomlásnak indulhat, amely révén gyúlékony szerves anyagok és 
oxigén szabadul fel. 
10.4. Kerülendı körülmények 
Kerülni kell 35ºC feletti hımérsékleteket, nedvességet, hıforrásokat, gyújtóforrásokat 
10.5. Nem összeférhetı anyagok 
Kerülni kell a vizet, reduktorokat, gyúlékony anyagokat,nehéz fémek sóit,savakat,alkáliákat. 
10,6. Veszélyes bomlástermékek 
Oxigén 
 
  
 
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
 
Akut toxicitás; 
A keveréket nem tesztelték. Az ismert összetevık adatai alapján a keverék ártalmas-lenyelése 
ártalmas 
Maró hatás- A készítményt nem tesztelték. Összetevık adatai alapján irritatív besorolást kapott. 
Súlyos szemkárosodást okozhat 
Szenzibilizáció: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik 
Ismételt adagolású toxicitás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem 
vonatkozik 
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Rákkeltı hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik 
Mutagén hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem vonatkozik 
Reprodukciót károsító hatás: A keveréket nem tesztelték. Az ismert adatok alapján erre nem 
vonatkozik 
 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 

12.1. Toxicitás 

A készítményt nem tesztelték . Nincs adat. 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

A keveréket nem tesztelték. Nincs adat 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
A készítményt nem tesztelték. Nincs adat. 

12.4 A talajban való mobilitás 
A készítményt nem tesztelték. Nincs adat. 

12.5 A PBT- és vPvB- értékelés eredménye 
A készítményt nem tesztelték. Nincs adat, 
A készítmény összetevıi nem felelnek meg a kritériumoknak. 
12.6.Egyéb káros hatások 
A készítményt nem tesztelték nincs adat. 

.   
 

           13.  SZAKASZ  :Ártalmatlanítási szempontok 

 
13.1.Hulladékkezelési módszerek 
Hulladék elhelyezési módszerek: 
Nagy mennyiségő keletkezett hulladékot élıvízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a 
hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági 
követelményeket.(lásd 15.szakasz). 
A hulladék kódja:16 03 03*Szervetlen veszélyes összetevıt tartalmazó hulladék.. 
A termék csomagolóanyagát kommunális hulladékként kell kezelni. 
 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 

 
Közúti közlekedés ADR/RID: 
 
14.1 UN-szám(ONZ szám) –UN 1479 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés-oxidáló anyag,stabil,I.N.O.(peroxid nátrium 
karbonátot tartalmaz) 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)- 5.1. 
14.4 Csomagolási Osztály–III 
14.5 Környezeti veszélyek- A keveréket nem tesztelték,a keverék összetevıi  ADR/RID szerint 
nem tekinthetık környezetre veszélyesnek. 
14.6 A felhasználót érintı különleges óvintézkedések- 

Az anyag szállítása közben elıforduló veszély vagy baleset esetén a következı 



BIZTONSÁGI ADATLAP 
 

Kereskedelmi 
elnevezés: GENERAL FRESH FOLTELTÁVOLÍTÓ POR 

Gyártó: „Pol – Hun“ Sp.j.   

Cím: ul. 11-listopada 65, 95-070 Koluszki   
Telefon/Fax (+48) 44 725 30 00 (0-44) 714 08 84  

 

                                                                                                                                                         11/9                     
Dátum: 22001122..0099..1144       

 

elıvigyázatossági lépéseket kell megtenni (amennyiben ez lehetséges és biztonságos) 
- a szállító jármővet lefékezni, leállítani a motort és az akkumulátort 
- gyújtóforrástól távol tartani, nem szabad dohányozni és bekapcsolni elektromos készüléket 
- nem szabad érintkezni kiömlött anyaggal,nem szabad  belélegezni az anyag 
porát,permetét,füstjét. 
- értesíteni kell megfelelı hatóságot és annak az utasításait be kell tartani. 

  
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 
 
 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági,egészségügyi és környezetvédelmi 
elıírások/jogszabályok 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH) 
XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája 
Felülvizsgálat dátuma: 2011.08.23 
Különös aggodalomra okot adó anyagok 
Rákkeltı: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
Mutagén: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
Reprodukciót károsító: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
PBT: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
vPvB: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve. 
XVII. Melléklet - Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek gyártásával, forgalomba 
hozatalával és felhasználásával kapcsolatos korlátozások- Nem alkalmazható. 
Egyéb EU elıírások Európai jegyzék- Nincs meghatározva. 
Integrált szennyezıdés-megelızés és csökkentés (IPPC) – Levegı- Nem besorolt. 
Integrált szennyezıdés-megelızés és csökkentés (IPPC) – Víz- Nem besorolt. 
Aeroszoladagoló -Nem alkalmazható. 
Nemzeti elıírások XXV./2000. tv. a kémiai biztonságról valamint módosításai (XXVI./2004.) és 
vonatkozó rendeletei: 44/2000 (XII. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és 
módosításai (33/2004 (IV. 26) ESZCSM rendelet) XCIII./1993. tv. a munkavédelemrıl és 
módosításai 98/2001 (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeirıl 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl 25/2000. (IX. 30) 
EüM ESZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 203/2001 (X. 26) Korm. 
rendelet; 204/2001 (X. 26) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének egyes szabályairól. 
Megjegyzés A terméket a DPD-nek (1999/45/EK és annak módosításai)szerint sorolták be. 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
A terméknél nem végezték. 
 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
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A biztonsági adatlapon alkalmazott rövidítések és betőszók magyarázata: 

PBT- Persistent, Bioaccumulative, Toxic./ Perzisztens,Bioakkumulatív és Mérgezı 
   vPvB – Very Persistent and very Bioaccumulative./ Nagyon Perzisztens és Nagyon     
Bioakkumulatív 
 
   
   NDS-legmagasabb megengedett koncentráció 
   NDSCH-lemagasabb megengedett pillanatnyi koncentráció 
 NDSP-legmagasabb megengedett koncentráció 
ETTSZ:Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
CAS-Chemical Abstract Service 
ADR-Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodást jelenti 
UN-négyjegyő azonosító szám(ENSZ-szám,Egyesült Nemzetek Szervezete) 

 
 
 
 2-15–ig pontokban meghatározott veszélyek és elıvigyázatossági 
elıírások.Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke: 
Ox.Sol 2 Stabil oxidáló anyga,veszély kategória 2. 
Acute Tox.4 Akut toxicitás 4.kat. 
Eye IRRit.2 Irritálja a szemet,veszély kategória 2. 
Eye dam.1 Súlyos szemkárosodás 1.kat 
Skin Irrit.2. Bırirritáció 2.kat. 
STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 3.kat. 
R-mondatok teljes szövege 
 
R8  Éghetı anyaggal érintkezve tüzet okozhat 
R22 Lenyelve ártalmas 
R36 Szemizgató hatású 
R38 Bırizgató hatású 
R37/38 Bırizgató hatású, izgatja a légutakat 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
H-állítások teljes szövege 
 
H272 Fokozhatja a tőz intenzitását; oxidáló hatású. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H315 Bırirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
Figyelmezetés az olvasó számára: 

 

A fenti adatok a termék kötelezı biztonsági elıírásoknak megfelelı leírására szolgálnak, céljuk 
nem az, hogy egyes tulajdonságokat garantáljanak,és jelenlegi ismereteken 
alapulnak.Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítıje, illetve az adatlapot aláíró cég 
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semmilyen közvetlen vagy közvetett felelısséget vagy garanciát nem vállal a termék 
minıségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt 
minden információ,adat és ajánlás a felhasználás idıpontjában maradéktalanul pontosnak és 
helytállónak bizonyul .. 

Kecskemét,2013.04.08                                              Barta Attila 
 

 

 

 


