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

1.1. Termékazonosító Brilliance® Kávéfőző- és vízforraló tisztító folyadék 

 Anyag / keverék keverék 

 Szám OKBI:  B-15040104 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

 A keverék azonosított felhasználása Vízkőtelenítés 

 A felhasználási leírók rendszerének használata 

 PC 35 Mosó- és tisztítószerek 

 ERC 2 Összeállítás keverékké 

 Ellenjavallt felhasználások (keverék) A terméket csak az 1. szakaszban feltüntetett célokra szabad 
felhasználni. 

 EuPCS PC-CLN-4 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 Gyártó  

 Név vagy kereskedelmi név Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft  

 Cím Színesfém utca 23/1, Budapest, 1211 

  Magyarország 

 Azonosító szám (ID) 0109671313 

 ÁFA HU12380086 

 Telefon +36 1 425-2726 

 E-mail brilliance@brilliance.hu 

 Honlap címe www.tisztitoszer.hu 

 Címét meg kell adni, a biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címével 

 Név Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft  

 E-mail brilliance@brilliance.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

 Toxikológiai Információs Központ, levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2., Magyarország, tel. +36 06-80 201-199, 
(0-24 óra). 

 

 
 

 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

 A keverék osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint 

 A keverék veszélyes anyagként van klasszifikálva. 

  

 Skin Corr. 1, H314 

 A klasszifikáció szövegét és a figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza. 

 Legfontosabb káros fizikai-kémiai hatások 

 Spontán reakció nem lehetséges. 

 Legfontosabb egészség- környezetkárosító hatások 

 Szem és bőrirritációt okoz. A keverék előírásszerű kezelése, alkalmazása, felhasználása és hígítása után a környezetkárosító 
hatás kockázatával nem kell számolni. 

2.2. Címkézési elemek 

 Veszélyt jelző piktogram 

 
 

      

 Figyelmeztetés 

 Veszély 

 Veszélyes anyagok 

 foszforsav...% phosphonicacid...% 
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 A figyelmeztető mondatok 

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

 P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

 P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

 P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

 P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt 
le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. 

 P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

 P310 Azonnal forduljon orvoshoz. 

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva 
vagy visszaadva a szállítónak. 

 A gyermekbiztos zárrhoz vonatkozó igények 

 A csomagolásra a vakok számára tapintással érzékelhető figyelmeztetőt kell helyezni. A csomagolást a gyermekbiztos zárral 
kell ellátni. 

2.3. Egyéb veszélyek 

 A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. 
melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat. 

 

 
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

3.2. Keverékek 

 Kémiai jellemzői 

 Alább feltüntetett anyagokból és adalékanyagokból álló keverék. 

 A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van határozva az üzem 
levegőjében megengedett legmagasabb koncentráció 

 

Azonosító számok 
 

Anyag neve 
 

Tartalom 
a keverék 
tömegszá
zalékában 

 

Az osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

 

Megj. 

 

Index: 015-011-00-6 
CAS: 7664-38-2 
EK: 231-633-2 

 

foszforsav...% phosphonicacid...% 
 

<20 
 

Met. Corr. 1, H290 
Skin Corr. 1B, H314 

 

1 

 Megjegyzések 

 1 Anyag, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határérték van meghatározva. 

 A klasszifikáció szövegét és a figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza. 
 

 
  
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 Ügyeljen a saját biztonságára. Amennyiben egészségi panaszok lépnek fel - vagy bizonytalanság esetén - orvoshoz kell 
fordulni, és ezt a biztonsági adatlapot át kell adni. 

 Belélegzés esetén 

 Azonnal szüntesse meg az expozíciót, és a sérültet vigye friss levegőre. 

 Ha bőrre kerül 

 Az elszennyeződött ruhát le kell venni. A sérült bőrfelületet nagy mennyiségű (lehetőleg langyos) vízzel mossa le. Ha a bőr 
sértetlen, akkor szappant, folyékony kézmosót vagy sampont lehet használni. Biztosítani kell az orvosi ellátást, különösen 
bőrérzékenység esetén. 

 Szembe kerülés esetén 

 Azonnal, bő folyó vízzel öblítse ki a sérült szemét, az ujjaival húzza szét a szemhéjat (akár erőszakkal is), ha a sérült 
kontaktlencsét hord, azt vegye ki. A szemet legalább 10 percig öblíteni kell. Biztosítani kell a szakorvosi ellátást. 

 Lenyelés esetén 

 TILOS HÁNYÁST ELŐIDÉZNI! Öblítse ki a szájat vízzel és adjon a sérültnek 2-5 dl vizet. Ha a sérült személyen tüneteket 
jelentkeznek, akkor a sérültet vigye orvoshoz. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

 Belélegzés esetén 

 Nem várhatók tünetek és hatások. 

 Ha bőrre kerül 

 Bőrirritáló hatású. 

 Szembe kerülés esetén 

 Súlyos szemirritációt okoz. 

 Lenyelés esetén 

 Ingerlékenység, rosszullét. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

 A gyógyítás szimptomatikus. A gyógyítás tünetek alapján 
 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

 A megfelelő oltóanyag 

 A tűz helyszíne alapján válasszon oltószereket. Alkoholnak ellenálló hab, széndioxid, por, szórt víz. Szén-dioxid, hab, por. 

 Az alkalmatlan oltóanyag 

 Nincs meghatározva. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

 Tűz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és más mérgező gázok szabadulhatnak fel. A veszélyes bomló anyagok 
(égéstermékek) belégzése súlyos egészségkárosodást okozhat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

 Zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA) vegyvédelmi ruhával csupán abban az esetben, ha személyes (közeli) érintkezés 
valószínű. Használjon önálló légzőkészüléket és teljes védőruhát. Előzze meg a szennyezett tűzoltó anyag csatornába, talaj- 
vagy felszíni vizekbe való kerülését. 

 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 Használjon egyéni védőeszközöket. Kövesse az utasításokat a 7. és 8. szakaszba. Óvakodjék a keverék szembe valamint 
bőrre kerülése ellen. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

 Meg kell akadályozni a készítmény talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

 A kifolyt terméket megfelelő (nem gyúlékony) abszorbeáló anyaggal (homok, föld, kovaföld stb.) szórja be, gyűjtse össze és 
jól zárható, megjelölt edénybe tárolja; a 13. szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsa. A termék nagymennyiségű 
szivárgása esetén tájékoztassa a tűzoltóságot és más illetékes helyi hatóságokat. A kifolyt termék feltakarítása után a 
szennyezett helyet nagy mennyiségű vízzel mossa fel. Oldószereket ne használjon. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

 Lásd szakasz 7., 8. és 13. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 Előzze meg, hogy a gázok és gőzök koncentrációja a munkahelyi levegőben megengedett legnagyobb koncentrációt túllépje. 
Óvakodjék a keverék szembe valamint bőrre kerülése ellen. A használatot követően, kezeit és az érintett testrészeket 
alaposan meg kell mosni. Használja a 8. szakasz szerinti személy- és munkavédelmi eszközöket. Be kell tartani az érvényes 
biztonsági és egészségvédelmi előírásokat. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 A terméket eredeti és zárt csomagolásban, száraz és jól szellőztethető, valamint hűvös vegyianyag raktárban kell tárolni. 

 Tárolási osztály 12 - Nem tüzveszélyes folyadékok a nem tüzveszélyes 
csomagolásban 

 Tartalom Kávéföző és vízforraló tisztító 

 Csomagolás anyaga HDPE (2) 

  
 

 

2 

  HDPE  

 Tárolási hőmérséklet min 5 °C, max 30 °C 

 Az adott tárolási feltételekre vonatkozó mennyiségi 
határértékek 

500 ml, 0,75 l, 1 l, 5 l, 10, 20 l, 25 l, 100 l, 200 l, 1000 l. 

 Az anyagra/keverékre vonatkozó speciális követelmények vagy szabályok 

 A termék nem éghető. Fémekkel reagálva hidrogént fejleszt. Robbanás veszély. Eredeti csomagolásban, szorosan lezárva, 
fagymentes helyen, max.: 30 0C, élelmiszerektől távol, gyer-mekek elől elzárva tartandó. Lúgos anyaggal nem tárolható 
együtt. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

 Felhasználható a gyártástól számított 2 évig.  
A felhasználóknak ismerniük kell a használati utasítást. 

 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

 

 Magyarország 

 
 

Az anyag (összetevő) 
megnevezése: 

 

Típus 
 

Expozíciós 
idő 

 

Érték 
 

Megjegyzés 
 

Forrás 

 

ÁK-
érték 

 

 
 

1 mg/m³ 
 

 

 

CK-
érték 

 

 
 

2 mg/m³ 
 

 

 

TWA 
 

8 óra 
 

1 mg/m³ 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése 

 Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. A munka után és az étkezési munkaszünetek előtt vízzel és szappannal 
mosson kezet. 

 Szem-/arcvédelem 

 Védőszemüveg. 

 Bőrvédelem 

 Kéz védelme: Terméknek ellenálló védőkesztyű. A megfelelő vastagságú és kellő védelmet nyújtó védőkesztyű 
kiválasztásához vegye figyelembe a konkrét gyártó ajánlásait. Tartsa be a gyártó előírásait. Egyéb védelem: védőöltözet. A 
bőr szennyezés esetén alaposan mosa le. 

 A légutak védelme 

 Szerves anyagokat szűrő fél-maszk, vagy zárt légzőkészülék, ha az anyagok meghaladják a koncentrációs határértéket vagy 
rosszul szellőztetett környezetben. 

 Hőveszély 

 Fémekkel reagálva hidrogént fejleszt. 

 A környezeti expozíció elleni védekezés 

 Tartsa be a környezetvédelmi óvintézkedéseket, lásd a 6.2. pontot. 

 További adatok 

 Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell a készítménnyel való közvetlen érintkezést, a keverék bőrre, szembe 
kerülését, véletlenszerű lenyelését, kiömlését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos.A munka szüneteiben kézmosási és a 
munka utáni melegvizes fürdési lehetőséget biztosítani kell. Utána a kezet bőrvédő krémmelbe kell kenni. 

 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

 Külső jellemzők folyadék 

 Halmazállapot folyékony -nél 20°C 

 szín színtelen 

 Szag szagtalan 

 Szagküszöbérték nincs adat 

 pH 1 (hígítatlan) 

 Olvadáspont/fagyáspont nincs adat 

 Kezdő forráspont és forrásponttartomány nincs adat 

 Lobbanáspont nincs adat 

 Párolgási sebesség nincs adat 

 Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot) nincs adat 

 Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok  

 tűzveszélyességi határok nincs adat 

 robbanási határok nincs adat 

 Gőznyomás nincs adat 

 Gőzsűrűség nincs adat 

 Relatív sűrűség nincs adat 

 Oldékonyság (oldékonyságok)  

 vízoldhatóság nincs adat 

 zsírban oldhatóság nincs adat 

 Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nincs adat 

 Öngyulladási hőmérséklet nincs adat 

 Bomlási hőmérséklet nincs adat 

 Viszkozitás nincs adat 

 Robbanásveszélyesség nincs adat 

 Oxidáló tulajdonságok nincs adat 

 nincs adat 

9.2. Egyéb információk 

 Sűrűség 
 

1,086 g/cm3 -nél 20 °C 

 Gyulladási hőmérséklet nincs adat 

 nincs 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

 Szokásos használat esetén nem lép veszélyes reakcióba más anyagokkal. 

10.2. Kémiai stabilitás 

 Normál körülmények között a termék stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

 Nem ismertek. 

10.4. Kerülendő körülmények 

 Normál felhasználási és tárolási körülmények betartása esetén a termék stabil, felbomlásra nem kerül sor. Óvja szikráktól, 
nyílt lángtól, magas hőmérséklettől és fagytól. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

 Erősen oxidáló anyagoktól, savaktól és lúgoktól védendő. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

 Normál használat során nem jönnek létre. Tűz és magas hőmérsékleten keletkező veszélyes termékek, mint. szén-monoxid 
és szén-dioxid. 

 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 

 Akut toxicitás 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

foszforsav...% phosphonicacid...% 
 

Expozíciós út 
 

Paraméter 
 

Módszer 
 

Érték 
 

Expozíciós 
idő 

 

Faj 
 

Nem 
 

Forrás 

 

Orális 
 

LC₅₀ 
 

OECD 423 
 

1,7 ml/kg 
 

 
 

Patkány 
(Rattus 
norvegicus) 

 

M 
 

CLP 
kritériumo
k 
teljesítése 

 Maró hatás 

  

foszforsav...% phosphonicacid...% 
 

Expozíciós út 
 

Eredmény 
 

Expozíciós idő 
 

Faj 
 

Forrás 

 

Bőr 
 

 
 

 
 

 
 

CLP kritériumok 
teljesítése 

 Bőrkorrózió/bőrirritáció 

 Bőrirmaró hatású. 

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

 Súlyos szemkárosodást okoz. 

foszforsav...% phosphonicacid...% 
 

Expozíciós út 
 

Eredmény 
 

Expozíciós idő 
 

Faj 
 

Forrás 

 

Szem 
 

 
 

 
 

 
 

CLP kritériumok 
teljesítése 

 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
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 Csírasejt-mutagenitás 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 Rákkeltő hatás 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 Reprodukciós toxicitás 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

 A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

 Aspirációs veszély 

 A munkahelyi expozíciós határértéket meghaladó hígító gőzmennyiség belégzésének akut inhalációs mérgezés lehet a 
következménye, a koncentráció és az expozíció időtartamától függően. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

 További adatok 

 A keverékkel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, toxikológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó 
adatok alapján történt. 

 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

 Akut toxicitás 

 A keverék többszörös hígítás és felhasználás után kerülhet a csatornába. 

 További adatok 

 A keverékkel ökológiai vizsgálatokat nem végeztek, ökológiai megítélés kizárólag az egyes komponensekre vonatkozó adatok 
alapján történt. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

 Nincs adat. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

 Nincs megadva. 

12.4. A talajban való mobilitás 

 Nincs megadva. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

 A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeríti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. 
melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozó kritériumokat. 

12.6. Egyéb káros hatások 

 Nincs megadva. 
 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

 A környezet szennyeződésének veszélye, kövesse a módosított 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékról és a hulladék 
ártalmatlanítás végrehajtási rendeletek szerint. A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint kell a keverék 
hulladékait megsemmisíteni. A szennyezett csomagolást és a fel nem használt terméket megjelölt edénybe gyűjtse össze, 
majd a hulladékok kezelésére és megsemmisítésére kijelölt jogi személynek (szakosodott cégnek) adja át megsemmisítésre. 
A fel nem használt terméket csatornába önteni tilos. A háztartási hulladékokkal együtt nem szabad ártalmatlanítani. Az üres 
csomagolóanyagokat hulladékégetőkben lehet elégetni, vagy megfelelő besorolású hulladéktárolóban lehet elhelyezni. A 
tökéletesen kitisztított csomagolóanyagokat újra lehet hasznosítani. 
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 Jogi előírások a hulladékokról: 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról (hatályos 16.01.01-től 16.03.31-ig). 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól (hatályos 15.04.01-től). 225/2015. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól (hatályos 
2016.01.01-től). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről (hatályos 2015.04.01-től). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről (hatályos 
16.01.01-től). A hulladékok jegyzékének meghatározásáról szóló 2000/532/EC módosított határozat. 

 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1. UN-szám 

 UN 1805 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

 FOSZFORSAV OLDAT 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

 8     Maró anyagok 

14.4. Csomagolási csoport 

 III - kis veszélyes anyagok 

14.5. Környezeti veszélyek 

 nincs adat 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 nincs adat 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 

 nincs adat 

 Kiegészítő információk 

 Veszélyt jelölő számok 
 

80 (Kemler szám) 

 UN szám 
 

1805  

 Osztályozási kód C1 

 Bárcák 8 

  
 

    

 Légi szállitás ICAO/IATA 

 Csomagolási instrukciók - utas 852 

 Csomagolási instrukciók - cargo 856 

 Tengeri szállítás - IMDG 

 EmS (készültségi terv) F-A, S-B 

 MFAG 700 
 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 

 nincs adat 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

 nincs adat 
 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke 

 H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 A biztonsági adatlapban alkalmazott óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke 

 P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
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 P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

 P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 

 P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt 
le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás. 

 P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

 P310 Azonnal forduljon orvoshoz. 

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hulladékgazdálkodásra jogosult személynek leadva 
vagy visszaadva a szállítónak. 

 Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk 

 nincs adat 

 A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata 

 ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

 AK Átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi) 

 BCF Biokoncentrációs tényező 

 CAS Chemical Abstracts Service 

 CLP Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
rendelet 

 DNEL A levezetet színvonal, melyiknél nem csöken a kedvezőtelen hatás 

 EC₅₀ Az anyag koncentráció, melyik a 50% népességet érinti 

 EINECS Az Európai vásárolt kémiai anyagok listája 

 EK A minden anyag identifikációs kódus, melyik a EINECsben van felhozva 

 EmS Készültségi terv 

 EU Európai Unió 

 IATA Nemzetközi légi szállítók szervezete 

 IBC Nemzetközi előírás a hajó felépítés és felszerelés számára, melyik a veszélyes anyag szállításal 
foglalkoznak 

 IC₅₀ 50% Tömbözést okoz 

 ICAO Nemzetközi személy légi szervezete 

 IMDG Nemzetközi veszélyes áru tengeri szállítás 

 INCI Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana 

 ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

 IUPAC Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója 

 LC₅₀ A halálos adag, melyik 50% népességet érinti 

 LC₅₀ A halálos adag, melyik 50% népességet érint 

 LOAEC Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció 

 LOAEL Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb szint 

 log Kow Megoszlási hányados: n-oktanol/víz 

 MARPOL Nemzetközi megegyezés a tengeri bepisztítás hajókról 

 MK Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja) 

 NOAEC Megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció 

 NOAEL Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint 

 NOEC Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció 

 NOEL Megfigyelhető hatást nem okozó szint 

 OEL Munkahelyi expozíciós határértékek 

 PBT Perzisztens, bioakumulatív, toxicitás 

 PNEC Becsült hatásmentes koncentráció 

 ppm Milliomodrész 

 REACH Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 

 RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

 UN Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta Szabályzat” 

 UVCB Az anyag, melyiknél a osszetétel változatós, vagy nem ismert, vagy biologus anyag, vagy 
komlexus reakciós termék 

 VOC Illékony szerves vegyületek 
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             Végrehajtott módosítások (információk, amelyek hozzáadva, törölve vagy módosítva lettek) 
             5/2020. (II. 6.) ITM rendelet miatt lett átdolgozva. 
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 vPvB Nagyon perzisztens és bioakumulatív 

   

 Met. Corr. Fémekre maró hatású anyag és keverék 

 Skin Corr. Bőrmarás 

 Oktatási utasítások 

 A dolgozókat ki kell oktatni a termék ajánlott felhasználási módjáról, a kötelező védőfelszerelésekről, az elsősegélyről. 

 

Ajánlott felhasználási korlátozások:  nincs adat. 
 
 
 
 
 
 
 Végrehajtott módosítások (információk, amelyek hozzáadva, törölve vagy módosítva lettek) 
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet miatt lett átdolgozva. 
 
 
 
 
 

 A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai: 

 nincs adat 
 
 
 
 

 

 

Oldal 
 

10/10 Létrehozva a(z) SBLCore 2019 (19.8.16) alkalmazásban (hu.sblcore.com) 


