
BIZTONSÁGI ADATLAP
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Oldalszám: 1

Összeállítás dátuma: 01.03.2018

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

1.1. Termékazonosító

A termék neve: ETIKETTENLÖSER 200ML

Termékkód: KF18620

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

A termék használata: Preparatory and cleaning products Consume use 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat neve: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Telefon: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgôsségi telefon: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Nemkívánatos hatások: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 

megrepedhet. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot vagy szédülést 

okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemek a CLP alatt:  

A figyelmeztető mondatok: H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H315: Bőrirritáló hatású.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

A veszélyt jelző piktogramok: GHS02: Láng

GHS07: Felkiáltójel

GHS09: Környezeti

[folyt...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Szelektív Organotoxicitás SE 3: H336; Toxikus a vízi organizmusokra maradandó következményekkel 

2: H411; Szem irritáció 2: H319; Flamable Aerosol1: H222; Bőrirritáció 2: H315; -: H229

Előkészítő és tisztítószerek. Fogyasztás.

Gyúlékony Aeroszol
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Figyelmeztetések: Veszély

Óvintézkedésre vonatkozó mond: P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 

Tilos a dohányzás.

P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó 

hő.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

PBT: Az anyag nem azonosított PBT/vPvB anyagként.

3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevôk:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Osztályozás (CLP) Százalék

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Tartalma: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

4. Szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ha a bôrrel érintkezik: Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, consult a physician. 

Ha a szembe kerül: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Lenyelés: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Ha a sérült eszméleténél van, azonnal 

itasson vele fél liter vizet. A lehető leggyorsabban juttassa kórházba a sérültet. 

Belélegzés: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

[folyt...]

SZÉNHIDROGÉNEK, C6-C7, N-ALKÁNOK, IZOALKÁNOK, CIKLUSOS, <5% N-GEKSZÁN

Bőrirritáció 2: H315; Szelektív Organotoxicitás SE 3: H336; 
Aspirációs toxicitás 1: Н304; Toxikus a vízi organizmusokra 
maradandó következményekkel 2: H411; 
Gyúlékony folyadék 2: H225

Gyúlékony folyadék 2: H225; Szem irritáció 2: H319; 

Szelektív Organotoxicitás SE 3: H336

KOLENDIOXID

Sűrített gáz: H280

alifás szénhidrogén, aromaanyag (citrál)

Még használat után és a tűzveszélyes alkatrészek teljes elpárologtatásáig is fennáll a 

robbanásveszélyes gőz-levegő keverék kialakulásának veszélye.

Vegye le a szennyezett ruházatot, és mossa meg

újrafelhasználás előtt. Bőrirritáció esetén forduljon orvoshoz.

Ha a szembe kerül, öblítse le vízzel megfelelő hosszú ideig nyitott szemhéjakkal, 

majd azonnal forduljon szemészhez.

Hányás esetén figyelje meg az aspirációs kockázatot.Hányás esetén figyelje meg az aspirációs kockázatot. Ha a sérült eszméleténél van, azonnal

Belélegzés esetén bekövetkezett baleset esetén vigye az áldozatot friss levegőre 

és tartsa pihenőben. Bármely kétség esetén,
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cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Ha a bôrrel érintkezik: Causes skin irritation. 

Ha a szembe kerül: Causes serious eye irritation. 

Lenyelés: Based on available data, the classification criteria are not met. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali / speciális kezelés: Tartsa orvosi felügyelet alatt legalább 48 óráig. Treat symptomatically. 

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Közömbösítô közegek: Széndioxid. Száraz vegyi por. Alkohol ellenálló hab. Víz használata tilos. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az expozíció veszélyei: Gyúlékony. Robbanásveszélyes levegő-gőz keveréket alkot. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. A bőrrel és szemmel való érintkezés 

megelőzésére viseljen védőöltözetet. 

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni óvintézkedések: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi szabályok: Ne ürítse csatornába vagy folyóba. Danger of explosion. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Eltakarítási szabályok: Száraz földet vagy homokot alkalmazzon az anyag felszívásához. A megfelelő módszerrel 

történő ártalmatlanítás végett helyezze át egy zárható, címkével ellátott tartályba. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: Lásd az BAL 8. szakaszát. Lásd az BAL 13. szakaszát. Safe handling: see section 7 

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési követelmények: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Győződjön meg, hogy van-e szivattyús szellőztetés 

a területen. Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no 

smoking. Advice on protection against fire and explosion

[folyt...]

vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Ha nem lélegzik, mesterséges 

lélegeztetést kell végezni.

Kezelje tünetileg.

Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. 

A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni. 

Kerülje a szemmel és a ruházattal való érintkezést. 

Viseljen személyi védőfelszerelést

Robbanásveszély.

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet

Tanácsok a biztonságos kezeléshez

Ne átszúrja vagy égesse, még használat után sem. Győződjön meg, hogy van-e szivattyús 

szellőztetés a területen. A keletkező gázt / füstöt / permetet nem szabad belélegezni.

Gyújtóforrástól távol tartandó - tilos a dohányzás. Tanácsok a tűz és robbanás elleni védelemhez

Bőrirritációt okoz.

Súlyos szemirritációt okoz.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.



BIZTONSÁGI ADATLAP

ETIKETTENLÖSER 200ML

Oldalszám: 4

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolás körülményei: Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Tartsa szorosan zárva a tartályt. Keep away from 

heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not 

store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and solids. Keep away 

from food, drink and animal feed. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás: Preparatory and cleaning products. 

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Veszélyes összetevôk:

PROPAN-2-OL

Tüdôjáró porFoglalkozási expozíciós határok:

 TWA 8 ór. STEL 15' TWA 8 ór. STEL 15'

HU 500 mg/m3 2000 mg/m3   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nincs rendelkezésre álló adat.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Technikai intézkedések: Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. Do not breath 

gas/fumes/vapor/spray. 

Légzésvédelem: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

A kéz védelme: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

A látás védelme: Védőszemüveg. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

A bôr védelme: Wear anti-static footwear and clothing. 

[folyt...]

Ne permetezzen nyílt lángra vagy izzó anyagokra. Védje napfénytől. Ne tegye ki 50 ° C / 122 ° F 

feletti hőmérsékletnek. Gyújtóforrástól távol tartandó.

Ételtől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 

Hőtől, forró felületektől, szikraktól, 

nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Előkészítő és tisztítószerek

SZÉN-DIOXID

A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni.

Légzésvédelem szükséges:

meghaladja a kritikus értéket

elégtelen szellőzés.

Rövid távú szűrőberendezés: A / P2 szűrő

Vegyi anyagokkal történő kezeléskor védőkesztyűt kell viselni a négy ellenőrző számot 

tartalmazó CE-címkével. A vegyi anyagokkal szembeni védőkesztyűk minőségét a munkahely 

konkrét koncentrációjának és a veszélyes anyagok mennyiségének függvényében kell

megválasztani. Megfelelő anyag: NBR (nitrilkaucsuk) (0,4 mm), KFM (fluor-kaucsuk) (0,7 mm), 

Áttörési idő (maximális kopási idő):> 480 perc Mivel a termék készítmény, a pontos áttörési időkért 

keresse fel a kesztyűgyártót.

Megfelelő szemvédelem: Szemüveg oldalvédővel DIN EN 166Vhodná ochrana očí: Očné okuliare s bočnou ochranou DIN EN 166

Viseljen antisztatikus cipőt és ruházatot.

nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Nem szabad együtt tárolni: Radioaktív anyagokkal. Pirofor folyadékok és szilárd anyagok.

KOLENDIOXID
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9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: Folyékony 

Szín: clear 

Szag: like: Lemon 

Párolgási ráta: not determined 

Oxidáló: Nem-oxidáló (az EU kritériumok szerint) 

Vízben való oldhatóság: Nem oldódó 

FP/Forrási °C-tartomány: >65 OP/Olvadási °C-tartomány: Nem alkalmazható.

Gyúlék. határértéke: alsó érték: Nem alkalmazható. felsô érték: Nem alkalmazható.

Lobbanáspont °C: <0 Oktanol/víz koncentrációarány: Nincs rendelkezésre álló adat.

Öngyulladás °C: Nem alkalmazható. Páranyomás: Nincs rendelkezésre álló adat.

Fajsúly: 0.707 g/cm3 pH-érték: Nem alkalmazható.

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk: Nincs rendelkezésre álló adat.

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség: Flammable, Ignition hazard. 

10.2. Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Normális körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: No known hazardous reactions. 

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendô állapotok: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendô anyagok: Nincs rendelkezésre álló adat. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: No dangerous decompsition products known. 

11. Szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

[folyt...]

mint: citrom

Egyértelmű

nem meghatározott

Tűzveszélyes, gyulladásveszélyes.

Nincs ismert veszélyes reakció.

Hőforrástól (például forró felületektől), szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. 

A gőzök robbanó keverékeket képezhetnek a levegővel.

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.
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Veszélyes összetevôk:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Vonatkozó veszélyek az anyagra:

Veszély Út Alap

Bőrkorrózió/bőrirritáció DRM Veszélyes: számított

Súlyos 

szemkárosodás/szemirritáció

OPT Veszélyes: számított

Egyetlen expozíció utáni célszervi 

toxicitás (STOT)

  - Veszélyes: számított

Expozíció tünetei / útja

Ha a bôrrel érintkezik: Causes skin irritation. 

Ha a szembe kerül: Causes serious eye irritation. 

Lenyelés: Based on available data, the classification criteria are not met. 

12. Szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Megmaradás és lebonthatóság: The product has not been tested. 

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulatív potenciál: The product has not been tested. 

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás: The product has not been tested. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Az anyag nem azonosított PBT/vPvB anyagként.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások: Nincs rendelkezésre álló adat. 

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Elhelyezés - műveletek: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

[folyt...]

Bőrirritációt okoz.

Súlyos szemirritációt okoz.

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

A terméket nem tesztelték.

A terméket nem tesztelték.

A terméket nem tesztelték.

Ártalmatlanítási tanácsok

Ne engedje be a felszíni vizekbe vagy csatornába. A hulladékot az érvényes jogszabályok szerint kell 

megsemmisíteni.
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applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

A hulladék kódszáma: 160504

A csomagolás elhelyezése: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

NB: Felhívjuk a használó figyelmét a hulladék-eltakarításra vonatkozó esetleges regionális 

vagy nemzeti szabályozásokra. 

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

ENSZ-szám: UN 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítmányozó megnevezése: AEROSOLS

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szállítási osztály: 2

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Igen Tengeri szennyezôanyag: Nincsenek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges óvintézkedések: Flammable gases 

Alagútkód: D

Szállítási kat: 2

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

Szállítás nagy tételben: not applicable 

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

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

Specifikus szabályozások: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

[folyt...]

HULLADÉKOK, KÖVETKEZŐBEN A MEGNEVEZÉSBEN NEM MEGHATÁROZVA; 

nyomástartályokban lévő gázok és eldobott vegyi anyagok; gázok nyomásos tartályokban 

(beleértve a halonokat), amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak. 

Veszélyes hulladékként osztályozva.

A nem szennyezett csomagolás újrahasznosítható. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell 

kezelni, mint maga az anyag.

Figyelem: Gyúlékony gázok

2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l)

Információ a 2012/18 / EU szerint: E2 Veszélyes a vízi környezetre

(SEVESO III):

Kiegészítő információk: P3b

További információ:

kövesse: 850/2004 / EK, 79/117 / EGK, 689/2008 / EK, 2008/47 / EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 648/2004 / EK rendelete a tisztítószerekről.

Nemzeti szabályozási információk

Foglalkoztatási korlátozások:

Vegye figyelembe a fiatalkorúak foglalkoztatására vonatkozó korlátozásokat a „fiatalkorúak 

munkavédelméről szóló irányelv” (94/33 / EK) szerint.

nem alkalmazható



BIZTONSÁGI ADATLAP
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15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: A beszállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést az anyagra vagy az elegyre. 

16. Szakasz: Egyéb információk

Egyéb információk

Egyéb információk: megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH)  követelményeinek, a 2015/830 (EU) 

rendelet módosításával

* jelzi a Biztonsági adatlapban azt a szöveget, mely az utolsó felülvizsgálat óta változott.

A 2 / 3 sz. mondatok: 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.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Követelések elutasítása: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[utolsó oldal]

A fenti információk kizárólag a termék biztonsági követelményeit írják le, és a mai 

tudásunkon alapulnak. Az információk célja az ebben a biztonsági adatlapban 

megnevezett termék biztonságos kezelésével, tárolásával, feldolgozásával, szállításával 

és ártalmatlanításával kapcsolatos tanácsadás. Az információ nem továbbítható más 

termékekre. A termék más termékekkel történő keverése vagy feldolgozás esetén a 

biztonsági adatlapon szereplő információk nem feltétlenül érvényesek az új kész anyagokra.


