
  
BIZTONSÁGI ADATLAP   

   
                                          Gallus Mentás mosogatószer  

AZ ELKÉSZÍTÉS2019.02.21.  
DÁTUMA  
PL verzió: 1.0 A  

biztonsági adatlap megfelel a 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendeletnek - REACH és 2015/830, 2015.05.28.   

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

 
 
1.1. Termékazonosító Gallus NEU Minze mosogatószer  

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Azonosított felhasználás: mosogatószer Ellenjavallt  
felhasználás: nincs meghatározva  

1.3. Aadatlap szállítójának adatai 
Gyártó:   
EUDUCOKBC GROUPSP.ZO.O.SP.K. 
ul. Lwowska160 37-700  
Przemyśl - Lengyelország  
Tel.: +48 801 555 300 

 
 
 

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: euduco@euduco.comm 
   
1.4. Sürgősségi telefonszám 112 (általános segélyhívószám), 998 (tűzoltóság), 999 (orvosi ügyelet);  

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása  

 
2.1. Az anyag vagy keverék  
osztályozása Osztályozás a 1272/2008  
Eye Irrit. 2; H319  

Veszély az emberi egészségre  
Szemizgató hatású.  
Környezeti veszély  
Nincs.  
Fizikai/kémiai veszélyek  
Nincsenek.  

2.2. Címkézési elemek  
Piktogramok:  

 
Figyelmeztetés: Figyelmeztetés  

Figyelmeztető mondatok:  
H319 - irritálja a szemet  

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P102 - Gyermekektől elzárva  
tartandó P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés. Távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.  
P337 + P313múlik el - Ha a szemirritáció nem: orvosi ellátást kell kérni  

. 648/2004:  
Tartalmaz:  
<5% nem-ionos felületaktív anyagok  
<5% anionos felületaktív anyagok  
<5% amfoter felületaktív anyagok  
illatkompozíció  
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Tartósítószerek (2-BROMO-2-NITROPROPÁN-1,3-DIOL, METIL-KLÓRIZOTIAZOLINON, 
METILISOTIAZOLINON)  

2.3. Egyéb veszélyek  
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek megfelelnek a REACH rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy 
vPvB kritériumoknak.   

3. SZAKASZ: Összetétel / az összetevőkre vonatkozó információk  

3.1. Anyagok  
Nem alkalmazható  

3.2. Keverékek  
Veszélyes összetevők:  

  Tartalom  
Termékazonosí

tó% 

Osztályozás a CLP 

veszélyességi 
osztály és 
kategória kód 

kódokkitételek   
Kockázati 

Sodium   
lauryloetoksysiarkowego  
CAS: 68891-38-3  
EC: 500-234-8  
Index szám: -  
Nem REACH: 01-2119488639-16 

<5 Skin Irrit. 2  
Eye Dam. 1  
Aquatic Chronic 3 

H315  
H318  
H412 

Coconut Betaine  
CAS: -  
EK: 931-513-6  
Indexszám: -  
REACH szám: 01-2119513359-38-XXXX 

<2  Eye Dam. 1  
Aquatic Chronic 3 

H318  
H412 

Szulfonsavak, C14-16-alkán  
hidroxi és C14-16-alkén, 
nátriumsók  
CAS: -  
EK: 931-534-0 INDEXSZÁM  
: -  
REACH szám: - 

<1,5  Skin Irrit. 2  
Eye Dam. 1 

H315  
H318 

Amidok, C8-18 (páros számú) és C18   
telítetlen, N, N-bisz (hidroxietil) CAS: 
-  
EK: 931-329-6  
Indexszám: -  
REACH-szám: 01-2119490100-53 

<1 Skin Irrit . 2  
Eye Dam. 1  
Aquatic Chronic 2 

H315  
H318  
H411 

A H-mondatok teljes szövege a 16. részben   

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetésefellépése  
Általános megjegyzések:  
Zavaró tünetekesetén orvost kell hívni, és lehetőség szerint meg kell mutatni a csomagolást vagy a címkét  
Bőrrel való érintkezés után:   
Vízzel alaposan le kell öblíteni.  
Szembe:  
kerülés eseténÖblítse ki a szemet több percig (kb. 15) bő vízzel, a szemhéjakat tágra nyitva. Kerülje az erős áramlást 
a szaruhártya károsodásának veszélye miatt. Irritáció esetén forduljon orvoshoz.  
Belégzési expozíció:   
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Szédülés vagy hányinger esetén vigyük friss levegőre a sérültet. Lenyelés esetén:  
Ne hánytasson, öblítse ki a szájat vízzel, tartós kellemetlenség esetén forduljon orvoshoz.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Szembe kerülve: irritációt okoz.  

4.3. Javaslatok bármilyen azonnali orvosi segítséghez és a sérült speciális ellátásához  
A további lépésekről az orvos dönt a sérült állapotának felmérése után.   

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 
 
5.1. Oltóanyag  
Megfelelő oltóanyag: alkoholnak ellenálló hab vagy száraz oltópor, szén-dioxid (hóoltó), vízköd. Használjon a 
környező körülményeknek megfelelő oltási módszereket. Nem megfelelő oltóanyag: Erős vízsugár.  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  
Tűz esetén a magas hőmérséklet egészségre veszélyes (többek között szén-oxidot tartalmazó) bomlástermékek 
felszabadulását eredményezi.  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat A tűzzónában lévő  
tárolóedényeket szórt vízsugárral hűtsük le, ha lehetséges, távolítsuk el a veszélyzónából. Zárt térben keletkezett tűz 
esetén használjon védőruházatot és sűrített levegős légzőkészüléket. Ne engedjük az oltóvizet felszíni vizekbe, 
talajvízbe és csatornahálózatba.   

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárásoksürgősségi  Nemszemélyzet 
esetén: értesítse a megfelelő szervizt a meghibásodásról. Távolítsa el a veszélyzónából azokat, akik nem vesznek 
részt a meghibásodás felszámolásában.  
Sürgősségi ellátók számára: Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről, egyéni védőintézkedéseket kell alkalmazni  

. 6.2. Környezetvédelmi intézkedésekkell  
Megakadályozni, hogy nagy mennyiségben szétterjedjenek vagy csatornákba és tározókba kerüljenek.  

6.3. A szennyeződés terjedését megakadályozó és a szennyezés eltávolítására használt módszerek és 
anyagok A terjedést meg kell akadályozni és nem gyúlékony nedvszívó anyagra (homok, fűrészpor, kovaföld, 
univerzális abszorbens) gyűjtve távolítani, a szennyezett anyagot megfelelően felcímkézett edényekbe helyezni 
ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra   
Termékhulladék-kezelés – lásd a 13. szakaszt.  
Egyéni védőfelszerelés - lásd a biztonsági adatlap 8. pontját.  

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
Kerülni kell a szembe jutást. Munkavégzés a biztonsági és higiéniai elvek betartásával: enni és inni tilos, a 
munkahelyen tilos dohányozni, használat után kezet kell mosni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Hűvös, száraz, jól szellőző 
helyiségben, megfelelően felcímkézett és zárt eredeti csomagolásban tárolandó. Kerülje a közvetlen napfényt és 
hőforrásokat, forró felületeket és nyílt lángot.   

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)  
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8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 
 
8.1. Ellenőrzési paraméterek  
Foglalkozási veszélyeknek való kitettség normái a Család-, Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 2018. június 12-i, 
a munkakörnyezetben előforduló egészségre ártalmas tényezők megengedett legnagyobb koncentrációiról és 
intenzitásáról szóló rendelete szerint (Jogi Közlöny, pont 1286).  

Összetevők, amelyekre az expozíciós szabványok vonatkoznak: nem  

amid, C8-18 (egyenletes) és C18 telítetlen, N, N-bisz (hidroxi-etil)  
DNEL munkavállaló, bőr, hosszú távú expozíció, szisztémás tünetek: 4,16 mg / kg  
DNEL, munkavállaló, bőr, hosszú távú expozíció, helyi tünetek: 0,09 mg / cm2

  

DNEL, munkavállaló, belélegzés, hosszú távú expozíció: 73,4 mg / m3
  

PNEC édesvíz: 2,4 µg / l  
PNEC tengervíz: 0,24 µg / l  
PNEC üledék: 14,5 µg / kg  
PNEC talaj: 6,48 µg / kg  
Kókusz betain  
DNEL dolgozók, bőr: 12,5 mg/ttkg/nap  
DNEL dolgozók, belélegzés: 44 mg/m3/8h  
DNEL fogyasztók, bőr: 7.5 mg/ttkg/nap  
DNEL fogyasztók, szájon át: 7.5 mg/ttkg/nap  
PNEC édesvíz : 0,0135 mg / l  
PNEC tengervíz: 0,00135 mg / l  
PNEC üledék: 1 mg / kg  
PNEC talaj: 0,805 mg / kg  
Szulfonsavak, C14-16-alkánhidroxi és C14-16-alkén, nátriumsók  
DNEL dolgozók, bőr, tartós expozíció, szisztémás tünetek: 2158,33mg/ttkg/nap DNEL 
dolgozók, belélegzés, hosszú távú expozíció, szisztémás tünetek: 152.22mg/m3/8h DNEL 
fogyasztó, bőr, hosszú távú expozíció, szisztémás tünetek: 1295mg/ttkg/nap DNEL 
fogyasztó, belélegzés, hosszan tartó expozíció, szisztémás tünetek: 45.04mg/m3/8h DNEL 
fogyasztó, orális, tartós expozíció, szisztémás tünetek: 12.95mg/ttkg/nap PNEC édesvíz : 
0,042 mg / l  
PNEC tengervíz: 0,0042 mg / l  
PNEC alkalmankénti kibocsátás: 0,042 mg / l  
PNEC üledék (édesvíz): 2,025 mg / kg  
PNEC üledék (tengervíz): 0,2025 mg / kg  
PNEC / 0 6 talaj kg  
PNEC szennyvíztisztító telep : 4 mg / l  

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
Megfelelő műszaki ellenőrzés: nincs követelmény  

Egyéni védelmi intézkedések, például egyéni védőfelszerelés:  
Szem-/arcvédelem:  
Kerülni kell a szembe jutást.   
Bőrvédelem:  
Kézvédelem:  
Normál használati körülmények között nem szükséges.   
Egyéb:   
Normál használati körülmények között nem szükséges.   
Légutak védelme:  
Normál használati körülmények között nem szükséges.   
Hőveszély:  
Nem alkalmazható.  
Környezeti expozíció-ellenőrzések környezetben való  
Akadályozzuk meg aelterjedését, és engedjük a csatornába és vízfolyásokba. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  

Megjelenés  Folyadék  

Szín  Zöld  

Szag  Jellegzetes, kellemes 

Szagküszöbérték  Nincs meghatározva 

pH-érték  Nincs megadva 

Olvadáspont / tartomány  Nincs megadva  

Forráspont / tartomány  Nincs megadva 

Lobbanáspont  Nincs megadva 

Párolgási sebesség  Nincs megadva  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz halmazállapotú)  Nincs megadva 

Alsó robbanási határ  Nincs megadva  

Felső robbanási határ  Nincs megadva 

Gőznyomás  Nincs megadva 

Relatív gőzsűrűség  Nincs megadva 

Sűrűség  Nincs megadva 

Oldhatóság oldószerekben  Oldható vízben Oldható Vízben 

Megoszlási hányados n-oktanol / víz  Nincs megadva 

Öngyulladási hőmérséklet  Nincs megadva  

Bomlási hőmérséklet  Nincs megadva 

Dinamikus viszkozitás  NincsViszkozitás 

kinematikai  nincs meghatározva 

Robbanási tulajdonságok  nincs meghatározva 

Oxidáló tulajdonságok  nincs meghatározva 

9.2. Egyéb információk  
Nincsenek további vizsgálati eredmények.   

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség                                10.2. Kémiai stabilitás  
Nem ismert.                                                  A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége   10.4. Kerülendő körülmények  
Nincs.                                                            Kerülje a magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, forró felületeknek         
                                                                      és nyílt lángnak való kitettséget.   
10.5. Nem összeférhető anyagok             10.6. Veszélyes bomlástermékek  
 Nincs.                                                           Szén-oxidok.  
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ a  
) akut toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek Amidok, C8-18 (páros számú) és C18 telítetlen, N, N-bisz (hidroxietil)  
LD50 (orális, patkány):> 5000 mg/kg   
LD50 (bőr, patkány):> 2000 mg/kg   
Kókusz-betain  
LD50 (patkány, orális):> 5000 mg / kg  
LD50 (patkány, orális):> 1500  
mg / kgmg / kg  
LD50 (patkány, bőrön keresztül):> 2000LD50 (patkány, bőrön keresztül):> 600 mg / kg  
Nátriumsó lauril-etoxi-kénsav  
LD50 (orális, patkány):> 2000 mg/kg   
Szulfonsavak, C14-16-alkán-hidroxi és C14-16-alkén, nátriumsók  
LD50 (orális, patkány): 2079 mg / kg   
LD50 (bőr, patkány): 6300 mg / kg   

b) bőrkorrózió / irritáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek c) 
súlyos szemkárosodás / szemirritáció: Szemizgató hatású.  
d) légúti vagy bőr szenzibilizáció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek  
e) csírasejt-mutagenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek f) 
karcinogenitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek  
g) reprodukciós toxicitás: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek h) célszervi 
toxicitás - egyszeri expozíció: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
i) célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció : a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 
teljesülnek  
j) aspirációs veszély: a rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek  

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 
 
12.1. Toxicitás A  
termék nem minősül környezetre veszélyesnek.  

Amidok, C8-18 (páros számú) és C18 telítetlen, N, N-bisz (hidroxi-etil)  
LC50 - halaknak: 2 mg / l, 96hmg / l,  
LC50 - halaknak: 4,996h  
LC50 - halaknak (Oncorhynchus mykiss): 2,4 mg / l, 96h  
EC50 - algáknak: 0,32 mg / l, 48h  
LC50 algáknál: 2,4 mg/l, 96h  
LC50 - mikroorganizmusoknál: 1 mg/l, 96h  
EC50 krónikus algáknál (Desmodesmus subspicatus): 0,39 mg/l, 72h  
Kókusz betain  
Hal: LC50: 6,73 mg / l / 96h (Brachydanio rerio)  
Rákfélék: EC50: 21,5 mg / l / 48h (Daphnia magna)  
Algák: EC50: 1,84 mg / l / 96h (Scenedesmus subspicatus-1)  
-6alspicatus hidroxi- és 14-16 szénatomos alkén-nátriumsók  
LC50 - halaknál: 4,2 mg / l  
EC50 - rákféléknél: 4,53  
mg / l IC50 - algáknál: 5,2 mg / l  
NOEC - algáknál: 3,2 mg / l  

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
Amidok, C8-18 (páros számú) és C18 telítetlen, N, N-bisz (hidroxi-etil)  
71,1% 28 napon belül - biológiailag könnyen lebomlóetoxi-  
lauril-kénsav nátriumsója  
> 80% 28 nap -, biológiailag könnyen lebontható  
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betain  
Biológiailag könnyen lebomló vegyület - 85% / 28 nap (OECD 301 A)  
Szulfonsavak, C14-16-alkán hidroxi és C14-16-alkén, nátriumsók  
Biológiailag könnyen lebontható  

vegyület A készítményben található felületaktív anyagok megfelelnek a tisztítószerekről szóló 648/2004/EK 
rendeletben előírt biológiai lebonthatósági kritériumoknak.   

12.3. Bio akkumulációs képesség  
Kókusz-betain  
Alacsony bioakkumulációs potenciálja (log Kow max. 3,63) és alacsony a biológiai membránokon való áthatolási 
potenciálja.  

12.4. A talajban való mobilitás  
Nincs információ.  

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
A keverék nem tartalmaz PBT- vagy vPvB-kritériumoknak megfelelő anyagokat.  

12.6. Egyéb káros hatások  
Nincs információ.  

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 
13.1. Hulladékkezelési módszerek  
Kis mennyiségű hulladék kommunális hulladékként kezelhető.  
Ártalmatlanítsa a vonatkozó előírásoknak megfelelően.   
Az üres csomagolást a vonatkozó előírásoknak megfelelően újra kell hasznosítani.  

A hulladékkódokat a környezetvédelmi miniszternek a hulladékkatalógusról szóló 2014. december 9-i rendelete (Jogi 
Közlöny, 1923. tétel) szerint kell kiválasztani.  

A hulladékra vonatkozó közösségi rendelkezések:  
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről.   

14. SZAKASZ: Szállítási információk 

 
ADR / RID / IMDG / IATA:  
14.1. UN-szám  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.4. Csomagolási csoport  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.5. Környezeti veszélyek  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.6. A felhasználókat érintő különleges óvintézkedések  
Nem alkalmazható, a termék szállítása során nem minősül veszélyesnek.   

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL Egyezmény II. melléklete és az IBC kódex szerint 
Nem alkalmazható, a termék szállítás közben nem minősül veszélyesnek.   

15. SZAKASZ: Szabályozási információk 
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biztonsági adatlap megfelel a 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendeletnek - REACH és 2015/830, 2015.05.28.  15.1. Az adott 
anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások  

𑠀𑠀 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) a későbbiekben d.   

𑠀𑠀 A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(REACH) módosításáról  

𑠀 Helyesbítés (EU) 2015/830 rendelet (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi(REACH) 
módosításáról  

𑠀𑠀 rendeletA Parlament rendelete Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008 (CLP) 
módosítása d.   

𑠀𑠀 A 2011. február 25-i törvény. a vegyi anyagokról és keverékeikről (Jegyleti Közlöny 63. sz. 322. tétel, 
módosítás szerint).   

⌛ 𑠀 A Lengyel Köztársaság Szejm marsalljának 2017. november 24-i közleménye a vegyi anyagokról és 
keverékekről szóló törvény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről (Közlöny 2018, 143. pont) 
Jogi𑠀𑠀 A miniszter rendelete Egészségügyi 2013. október 10., a veszélyes anyagok és keverékek kategóriáiról 
szóló rendelet módosításáról, amelyek csomagolása gyermekek általi kinyitást megakadályozó záróelemekkel és 
tapintható veszélyre figyelmeztető elemmel van felszerelve (J. Közlöny 2013. 0. sz. 1225. )  
𑠀𑠀Jog. A hulladékokról szóló 2012. december 14-i törvény (Közlöny 2013., 0. szám, 21. pont, módosított).  
𑠀𑠀Jog. Közlöny 2013. június 13-i törvény a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről (2013, 888., 
módosított).   
𑠀𑠀𑠀Jogi Közlöny, A környezetvédelmi miniszter 2014. december 9-i rendelete a hulladékkatalógusról (1923. 

tétel).   
𑠀𑠀𑠀98 Az Európai Parlament és a Tanács 2008//EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és 

egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről.   
𑠀𑠀𑠀(Hivatalos Közlöny törvény augusztus 19-szóló, 2011. veszélyes áruk szállítására vonatkozó  227 tétel 1367, 

módosítva)   
𑠀𑠀𑠀 kormány nyilatkozata február 28, 2017 a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodás (ADR) A. és B. melléklete módosításainak hatálybalépéséről, Genfben, 1957. szeptember 30-
án (Jogi Közlöny 2017, 1119. tétel).  

𑠀𑠀𑠀 miniszteri rendelet a munkajogi és szociálpolitikai június 12, 2018 a legnagyobb megengedett koncentrációt, 
és intenzitást tényezők káros az egészségre a munkahelyi környezetben (Közlöny, 1286 tétel)  

𑠀𑠀𑠀 rendelet miniszter 2004. december 30-i egészségügy a vegyi anyagok munkahelyi jelenlétével kapcsolatos 
munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról (Jegyleti Közlöny, 2005, 11. szám, 86. tétel, 
módosításokkal).   

𑠀⌛ 𑠀Jog Az egészségügyi miniszter 2016. szeptember 9-i közleménye a vegyi anyagok munkahelyi jelenlétével 
összefüggő munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló egészségügyi miniszteri rendelet 
egységes szövegének közzétételéről (., 2016. 1488. pont)  

𑠀𑠀𑠀Hivatalos A környezetvédelmi miniszter 2003. december 9-i rendelete a környezetre különösen veszélyes 
anyagokról (Közlöny 217. sz. 2141. sz.).   

15.2. Kémiai biztonsági kémiai biztonsági  
értékelés A keverékre nincs értékelés.   

rendelet XIV. REACH – Engedélyköteles anyagok listája: nem alkalmazható. Engedélyezendő különösen veszélyes  

Anyagok SVHC –anyagok jelöltlistája: Nem alkalmazható A  

rendelet XVII. melléklete. REACH - Egyes veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba 
hozatalára és felhasználására vonatkozó korlátozások: nem alkalmazható  

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 
H-mondatok:  
H315 bőrirritációt -okoz  
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biztonsági adatlap megfelel a 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendeletnek - REACH és 2015/830, 2015.05.28.  H318 -
- súlyos szemkárosodást okoz, szem irritációt  
H319 okoz  
H411 - mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
A használt rövidítések, betűszavak és szimbólumok leírása:  
Skin Irrit. 2 - bőrirritáció, 2. kategória1  
Eye Dam- súlyos szemkárosodás, 1. kategória2  
Eye Irrit - szemirritáció, 2. kategória  
Aquatic Chronic 2 - veszélyes a vízi környezetre, 2. kategória  
Aquatic Chronic 3 - veszélyes a vízi környezetre, 3. kategória  
DNEL - származtatott hatásmentes szinthatásmentes  
PNEC - becsültkoncentráció  
LD50 - ( letális dózis) - mediális halálos dózis, egy anyag statikusan meghatározott egyszeri dózisa, amelynek 
beadása után a kitett élőlények 50%-a várhatóan elpusztul.  LC50 – (ang. Letális koncentráció) – az anyag 
expozíció utáni statikusan meghatározott térfogati koncentrációjának medián halálos koncentrációja, amely 
várhatóan az expozíciós idő vagy az expozíció utáni egy tetszőleges időtartam alatt elpusztítja az anyaggal 
érintkező élőlények 50%-át.   
EC50 - (ang. Effektívkoncentráció) - a tápközeg effektív koncentrációja, statisztikailag számított koncentráció, 
amely az élőlények 50%-ában, meghatározott körülmények között végzett kísérletekben közepes környezeti hatást 
vált ki  . IC50 - (ang. Inhibitory Decisions)- az inhibitor tápközeg-koncentrációja, amely 50%-át gátolja biológiai 
funkciók és biokémiai organizmusok   
NOEC ( no megfigyelt hatások koncentrációja) - az a legmagasabb koncentráció, amelynél a vizsgált 
szervezetekben az adott anyag hatásainak gyakorisága vagy intenzitása nem növekszik jelentősen a kontroll 
mintához képest.  vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioak kumulatív  
PBT – anyag Perzisztens, bioak kumulatív és mérgező anyagok  
ADR - Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Közúti Szállításáról RID - Szabályzat Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Vasúti Szállításáról IMDG - Nemzetközi Tengeri Szállítási Kódex Dangerous Goods  
IATA Regulation a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség által kiadott  

Képzés:  
Nem szükséges  

Besorolás alapja: számítási módszer  

FORRÁSANYAGOK  
melléklet a 2015. május 28-i (EU) 2015/830 rendelethez.  
A15. szakaszában hivatkozott jogi rendelkezések  
Chemicals Bureau tájékoztatójának.  

A biztonsági adatlapon szereplő információk csak a címben említett termékre vonatkoznak. Az adatlapon szereplő 
adatok csak abiztonságos használatához nyújtanak segítséget Gallus Mentás mosogatószer. Mivel a tárolási, 
szállítási és felhasználási feltételek rajtunk kívül állnak, ezek nem jelentenek jogi garanciát. A törvényi 
rendelkezéseket és a harmadik személyek jogait minden esetben be kell tartani. A kártya nem minősül a munkahelyi 
veszélyek felmérésének. A terméket a gyártóval való előzetes egyeztetés nélkül nem szabad az 1. pontban 
meghatározottaktól eltérő célokra használni.  

Készült: SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl.  

 


