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 1. szakasz: Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója  
 1.1.Termékazonosító  
 Kereskedelmi elnevezés: Tisztító hab   
 Cikkszám:  LOS 4099  
 1.2 Felhasználási terület: Tisztítóhab  
 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai  
 Gyártó cég: 

Cím: 
Telefon: 
Fax: 
Sürgősségi telefon: 
E-mail, internet: 

Euro-Lock GmbH 
Nordweststr. 3, D-59387 Ascheberg, Németország 
+49 (0) 2593/95887-0 
+49 (0) 2593/95887-29 
+49 (0) 2593/ 95887-0 hétfőtől csütörtökig 8 – 17 óráig, pénteken 8 – 13 óráig 
b.grehl@euro-lock.de, www.euro-lock.de 

 

 Forgalmazó cég: 
 
Cím: 
Telefon: 
E-mail, internet: 

Eurochrom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Euro-Lock professzionális vegyi anyag képviselet 
9700 Szombathely, Potyondi u. 7. 
+36-94-789350 
info@eurochrom.hu 

 

 Sürgősségi telefon: 
 
Telefon: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
(36) 80/201-199 (ingyenes (éjjel-nappal) 
(36-1-) 476-6464 

 

   
 
 

  

   
 2.szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás  
 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Termék meghatározása:  
A termék nem jelölésköteles a 1999/45/EG szerint. 
H figyelmeztető mondatok:  
 Nincsenek. 

 
 
 

Termék osztályozása a 44/2000. 
(XII. 27.) EüM rendelet alapján 

 

 
A termék nem veszélyes. 

Különleges veszélyek az emberre és a környezetre 
 
2.2. Címkézési elemek 

A termék nem jelölésköteles a 1999/45/EG szerint. 

2.3 Egyéb veszélyek: 
PBT: nem alkalmazható 
vPvB: nem alkalmazható 
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 3.szakasz: Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ  
 A termék az alábbi anyagok keveréke nem veszélyes adalékanyagokkal.  
 Veszélyes összetevők:   
 5-15% Isopropanol EG: 200-661-7 

CAS: 67-63-0 
F, Xi R11-36-67 
Gyúlékony foly. 2, Szem  Irrit. 2, Célszervi 
tox. 3, H225, H319 H336 
 

 <5% 2-Butoxietanol CAS-: 111-76-2 
EINECS-: 203-905-0 
 

Xn, R:20/21/22 Xi R36/38 
Akut tox. 4, H302; Akut tox. 4 H312, Akut 
tox. 4 H332, Bőrirritáció 2, H 315 
Szemirritáció 2, H319 

 <5% -Nátrium-alkil-éter-
szulfát 

EG: 500-223-8 
CAS-: 68585-34-2 
 

Xi Reizend, R38-41 
Bőr Irrit. 2, Szem Káros. 1, H315-H318 

 

 A veszélyes komponensek R mondatait lásd a 16. pontban.  
   
 4. szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések  
   
 Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, és a veszélyzónából el kell távolítani. 

 
 

 Bőrrel érintkezve: Az érintett bőrfelületet azonnal le kell mosni bő vízzel. A bőr irritációja esetén 
orvoshoz kell fordulni. 

 

 Szembe jutva: A szemet ki kell öblíteni  szemöblítővel vagy bő, folyó vízzel (a szemhéjak 
széthúzása mellett) perceken keresztül. Tartós panaszok esetén orvoshoz kell 
fordulni. 

 

 Lenyelve: Nem szabad hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni.  
   
  

 
 

   
 5.szakasz:Tűzvédelmi intézkedések  
   
 5.1 Oltóanyagok (megfelelő): A termék magában nem ég.  
 Oltóanyagok (nem megfelelő): Nincs.  
 5.2 Különleges veszélyek: Hő hatására vagy tűz esetén mérgező gázok, gőzök szabadulhatnak fel.  
 5.3 Védőfelszerelés: Környezeti levegőtől független légzőkészülék.  
 Egyéb feladatok: A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel kell hűteni. Az égési maradványokat és 

a szennyezett tűzoltóvizet össze kell gyűjteni, és ártalmatlanítani kell a helyi 
előírásokat figyelembe véve. 

 

   
   
   
 6. szakasz: Intézkedés véletlenszerű expozíciónál  
   
 6.1Személyekre vonatkozó 

óvintézkedések: 
Kerüljük a szemmel való érintkezést és figyeljünk a csúszásveszélyre.   

 6.2 Környezetre vonatkozó 
óvintézkedések: 

A terméket nem szabad a csatornába, a felszíni vizekbe vagy a talajvízbe engedni 
A szennyezett tűzoltóvizet össze kell gyűjteni, és ártalmatlanítani kell a helyi 
előírásokat figyelembe véve.. 

 

 6.3 Intézkedés tisztításra: A terméket fel kell itatni nedvszívó anyaggal (homok, kieselgur, savlekötő, 
univerzális kötőanyag, fűrészpor). Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. 

 

 6.4 Egyéb tanácsok: A tárolási i információkat lásd a 7. pontban. Az egyéni védelmre vonatkozó 
információkat lásd a 8. pontban. 
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 7. szakasz:Kezelés és tárolás  
 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 Kezelés: Csak az eredeti csomagolásban tárolandó.  
    
 7.2 A biztonságos tárolás feltételei  
 Tárolás: Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. Csak az eredeti csomagolásban 

tárolandó. 
 

 

   
   
   
 8.szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  
   
 Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:  
    
    
 2-Butoxietanol: *ÁK-érték: 98 mg/m3, *CK-érték: 246 mg/m3 

BGW: 100 mg/l 
 

 A* -gal jelzett értékek a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
szóló rendelet alapján vannak meghatározva 

 

 Az adatok a jelenleg érvényes listákon alapulnak.  
   
 Egyéni védőfelszerelés:  
 Általános higiénés és 

óvintézkedések: 
Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. A szennyezett ruházatot 
azonnal le kell venni. A munkaszünetek előtt és a munkaidő végén kezet kell 
mosni. A gázokat/gőzöket/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel 
való érintkezést és a szembe jutást. 

 

    
 Légzésvédelem: Nem szükséges.  
 

Kézvédelem:       
 

 
 
 
Nem szükséges. 

 

 

Szemvédelem:  

 
 
 
Nem szükséges. 

 

 Testvédelem: Nem szükséges.  
   
   
   
 9. szakasz:Fizikai és kémiai tulajdonságok  
   
 Halmazállapot: folyékony  
 Szín: Színtelen.  
 Szag: Gyümölcsszerű.  
 Olvadáspont: Nem adott.  
 pH 10  
 Lobbanáspont: Nem adott.  
 Gyulladási hőmérséklet: Nem adott.  
 Robbanásveszély: Nem adott.  
 Sűrűség: 0,972 g/cm3 (20°C-on)  
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 10. szakasz:Stabilitás és reakciókészség  
 Veszélyes reakciók nem ismertek. Kémiailag stabil.  
 Kerülendő körülmények: Az utasításoknak megfelelő használat esetén nem bomlik.  
 Veszélyes reakciók: Nem ismertek. Fagytól védendő.  
 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek.  
   
   

 11. szakasz:Toxikológiai információk  
   
 Akut toxicitás:   
    
 67-63-0 izopropanol 

 
 
 
111-76-2 2-Butoxy-etanol 
 
68585-34-2Nátrium-alkil-éter-
szulfát 
 

LD50: >4570 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) 
LD50: > 2000-13400 mg/kg (bőrön át, nyúlon) 
LC50 30 mg/l (inhalatív patkányon) 
 
LD50: > 470 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) 
LD50: > 1100 mg/kg (bőrön át, nyúlon) 
LD50: > 2000 mg/kg (szájon keresztül, patkányon) 
 
 

 

   
   
   
 12. Ökológia információk  
  

67-63-0 izopropanol 
Akut haltoxicitás LC50 >100 mg/l 96 h Leuciscus idus 48 h 
Akut Algatoxicitás ErC50 >100 mg/l 72 h Scenedesmus suspicatus MSDS 
Akut Crustaceatoxicitás EC50 >100 mg/l 48 h Daphnia magna MSDS 
111-76-2 2-Butoxy-etanol 
Akut haltoxicitás LC50 1490 mg/l 96 h Lepomis macrochirus 
68585-34-2Nátrium-alkil-éter-szulfát 
LC50 >1 mg/l 96 h 
 
A termékekben felhasznált felületaktív anyagok biológiai lebonthatósága megfelel az EU 648/2004 rendelet 
feltételeinek. 
 
n-Oktanol/Víz megoszlási együttható     Log Pow 
67-63-0 izopropanol 0,05 
111-76-2 2-Butoxy-etanol 0,81 (25°C) 

 

  
A termék enyhén vízveszélyeztető: 1 kategória(a gyártó besorolása) 

 

   
   

 13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:  
   
 Termékkel kapcsolatos javaslat: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembe vételével szabad. Nem 

szabad a kommunális hulladékkal együtt kezelni és csatornába 
engedni. (98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.) 

 

 Hulladékkulcs meghatározása: Ennek a terméknek a megfelelő EWC-csoportba és így megfelelő 
EWC-kódba való besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha Önök 
az anyagot el akarják helyezni vagy szükségük van EWC-kód 
besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. 
[72/2013(VIII.27) VM rendeletek a hulladékok jegyzékéről] 
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 Szennyezett csomagolással 

kapcsolatos javaslat:  
Az ártalmatlanítás a helyi előírások figyelembevételével végzendő. 
(442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A csomagolásról és a 
csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről) 

 

   
   
   

 14. Szállításra vonatkozó információ:  
   
 A termék nem veszélyes áru.   
    
   

   
   
   
 15. A szabályozásra vonatkozó információ:  
 Érvényes magyar törvények és rendeletek:   
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosításai 

[33/2004. (IV. 26.) EszCsM és 26/2007. (VI. 7.) EüM 
(1907/2006/EK REACH) rendeletek] a veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

 

  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a 
munkahelyek kémiai biztonságáról 

 

  1/2010. (I. 8.) NFGM rendelete az aeroszol termékek és 
aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről 

 

 Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

 

  72/2013 (VIII.27) VM rendeletek a hulladékok jegyzékéről  
  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a 

csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről  

 

 Tűzvédelem: 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet  
 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
    

   
   

 16. szakasz:Egyéb információ:  
   
 A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken 

alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az 
adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. 
Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. 
 

 

 H figyelmeztető mondatok: 
 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
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 A veszélyes összetevők R mondatai:   
   
 R11 Tűzveszélyes 

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas 
R36 Szemizgató hatású 
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású 
R38 Bőrizgató hatású 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat 
R67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
 
 

 

   
 Készült az 1907/2006/EK REACH alapján vegyi készítményhez.  
 A gyártó (2014.11.06) biztonsági adatlapja alapján készítette Vargáné Németh Ildikó ADR biztonsági tanácsadó, okl. környezetmérnök  
   
   
 


