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

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverékek 

Az anyag/készítmény neve : Selsil Pu folyékony körömmel töltött 

A termék típusa : ragasztók 
 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó 

SEL DIŞ TİCARET VE KİMYA A.Ş. 
Fevzi Paşa Mahallesi Kınıklı Kavşağı Cad 
E–5 Karayolu Üzeri, No:138 Sel Binası 
İstanbul - TÜRKİYE 
T +90 212 735 34 00 - F +90 212 735 34 66 
info@selsil.com.tr - selsil.com 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : +90 212 735 34 00 (SEL) /114 (UZEM) 
 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. 
kategória 

H315   

Súlyos 
szemkárosodás/szemirritáció, 2. 
kategória 

H319   

Légzőszervi szenzibilizáció, 1. 
kategória 

H334   

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória H317   

Rákkeltő hatás, 2. kategória H351   

Célszervi toxicitás – egyszeri 
expozíció, 3. kategória, Légúti 
irritáció 

H335   

Célszervi toxicitás – ismétlődő 
expozíció, 2. kategória 

H373   
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A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt 
 

 

 

 
  

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Légúti irritációt 
okozhat. Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemirritációt okoz. Belélegezve allergiás és 
asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
 

 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás  

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 
GHS07 

 
GHS08 

    

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H315 - Bőrirritáló hatású. 
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 
H334 - Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést 
okozhat. 
H335 - Légúti irritációt okozhat. 
H351 - Feltehetően rákot okoz. 
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
(CLP) 

: P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges 
utasításokat. 
P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő  használata kötelező. 
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell 
vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 
lélegezni. 
P321 - Szakellátás (lásd elsősegélyről szóló kiegészítő utasítás a címkén) 
P342+P311 - Légzési problémák esetén: Forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

További mondatok : A termék használata a diizocianátokra már érzékeny személyeknél allergiás 
reakciót válthat ki 
Asztmában, ekcémában vagy bőrbetegségben szenvedő személyek kerüljék 
az érintkezést termékkel, a bőrrel való érintkezést is beleértve 
A terméket elégtelen szellőzési feltételek mellett csak megfelelő (azaz az 
EN 14387 szabvány szerinti A1 típusú) gázszűrő betéttel ellátott gázmaszkot 
viselve szabad használni 

 

 

   
 

 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 
 

 

3.2. Keverékek 
 

 

 

 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 
1272/2008/EK rendelet 
szerint 

 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, 
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate  
(Note C)(Note 2)  

(CAS-szám) 101-68-8 

(EK-szám) 202-966-0 

(Index-szám) 615-005-00-9 

10 - 15 Carc. 2, H351 

Acute Tox. 4 
(Inhalation), H332 

STOT RE 2, H373 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

Skin Irrit. 2, H315 

Resp. Sens. 1, H334 

Skin Sens. 1, H317 

 

Egyedi koncentrációs határértékek: 

Név Termékazonosító Egyedi koncentrációs határértékek 

 (CAS-szám) 101-68-8 

(EK-szám) 202-966-0 

(Index-szám) 615-005-00-9 

( 0,1 =<C < 100) Resp. Sens. 1, H334 

( 5 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315 

( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335 
 
 

 

2 . megjegyzés: A feltüntetett izocianátkoncentráció egyenlő a szabad monomer tömegszázalékával, amelyet a 
keverék teljes tömege alapján számítanak ki. 

C. megjegyzés: Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer vagy több izomer 
keverékeként. Ebben az esetben a beszállítónak a címkézésben meg kell adnia, hogy az anyag egy adott izomer-e, 
vagy pedig izomerek keveréke. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 
  

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Rosszullét 
esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét 
esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 
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Elsősegélynyújtás bőrrel való 
érintkezést követően 

: Mossa meg a bőrt bő vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. 
Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezést követően 

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a 
szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 
 

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

Tünetek/hatások belégzést követően : Légúti irritációt okozhat. Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 
nehéz légzést okozhat. 

Tünetek/hatások bőrrel való 
érintkezést követően 

: Irritáció. Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Tünetek/hatások szemmel való 
érintkezést követően 

: Szemek irritációja. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Mérgezõ gõzök szabadulhatnak fel. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű 
légzőkészülék. Teljes védőruházat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet 
belélegzése tilos. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért 
lásd a 8. szakaszt:  "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : A kiömlött folyadékot nedvszívó anyaggal itassa fel. Értesítsük a 
hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-
rendszerbe. 
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Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információk a 13. szakaszban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta 
és meg nem értette. Használjon egyéni védőfelszerelést. A 
por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Kizárólag szabadban vagy 
jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést 
és a szembe jutást. 

Higiénés intézkedések : A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Szennyezett 
munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. A termék használata 
közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden 
művelet után mosson kezet. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Elzárva tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva 
tartandó. Hűvös helyen tartandó. 

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

 (101-68-8) 

Belgium Határérték (mg/m³) 0,052 mg/m³ 

Belgium Határérték (ppm) 0,005 ppm 

Franciaország VME (mg/m³) 0,1 mg/m³ 

Franciaország VME (ppm) 0,01 ppm 

Franciaország VLE (mg/m³) 0,2 mg/m³ ((5min)) 

Franciaország VLE (ppm) 0,02 ppm ((5min)) 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg/m³) 0,02 mg/m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg/m³) 0,07 mg/m³ 

USA - ACGIH Helyi megnevezés Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 0,005 ppm 

USA - ACGIH Megjegyzés (ACGIH) TLV® Basis: Resp sens 

USA - ACGIH Jogszabályi hivatkozás ACGIH 2019 
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 (101-68-8) 

USA - OSHA Helyi megnevezés Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) 

USA - OSHA OSHA PEL (Ceiling) (mg/m³) 0,2 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (Ceiling) (ppm) 0,02 ppm 
 

 

 

 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. 
   

Kézvédelem: 

Védőkesztyű 
 

Szemvédelem: 

Védőszemüveg 
 

Bőr- és testvédelem: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni 
  

Légutak védelme: 

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. 

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 
  

Külső jellemzők : Paszta. 

Szín : Bézs. 
  

Szag : jellegzetes. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont : Nem alkalmazható 
  

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Lobbanáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

: Nem alkalmazható 
  

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Sűrűség : 1,42 - 1,48 g/cm³ 

Oldékonyság : vízben oldhatatlan. 
  

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 
 

 

 

9.2. Egyéb információk 

Kiegészítő adatok : Vízzel érintkezve reakcióba lép 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Szokványos felhasználási  körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Az ajánlott tárolási és kezelési körülmények között nem (lásd a 7. szakaszt). 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek. 
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva 

Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva 

Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva 
 

 

 (101-68-8) 

LD50 szájon át, patkány > 7616 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Female, Read-across) 

LD50 bőrön át, nyúl > 9400 mg/testtömeg-kilogramm (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, 
Rabbit, Male/female, Read-across) 

LC50  belégzés patkány (mg/l) 0,49 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male/female, 
Read-across) 

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 
Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Feltehetően rákot okoz. 
 

 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva 
 

 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Légúti irritációt okozhat. 

 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
 

  
 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs 
hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre. 

Akut akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva 

Krónikus akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva 
 

 

 (101-68-8) 

LC50 halak 1 > 1000 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static 
system, Fresh water, Read-across) 

EC50 Daphnia 1 129,7 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 24 h, Daphnia 
magna, Static system, Fresh water, Read-across) 
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 (101-68-8) 

EC50 72h alga 1 > 1640 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, Desmodesmus 
subspicatus, Static system, Fresh water, Read-across) 

 
 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
 

 (101-68-8) 

Perzisztencia és lebonthatóság Not readily biodegradable in water. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
 

 (101-68-8) 

BCF hal 1 92 - 200 (OECD 305: Bioconcentration: Flow-Through Fish Test, 4 week(s), 
Cyprinus carpio, Flow-through system, Fresh water, Experimental value, 
GLP) 

Log Pow 5,22 (Estimated value) 

Bioakkumulációs képesség Low potential for bioaccumulation (BCF < 500). 
 

12.4. A talajban való mobilitás 
 

 (101-68-8) 

Felületi feszültség Data waiving 

Ökológia - talaj No (test)data on mobility of the substance available. 
 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
 

Összetevő  

 (101-68-8) Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének 
PBT-kritériumait  

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének 
vPvB-kritériumait 

 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak 
megfelelően kell hulladékba dobni. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
 

 

 

14.1. UN-szám 
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UN-szám (ADR) : Nem alkalmazható 

UN-szám (IMDG) : Nem alkalmazható 

UN-szám (IATA) : Nem alkalmazható 

UN-szám (ADN) : Nem alkalmazható 

UN-szám (RID) : Nem alkalmazható 

 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (IATA) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : Nem alkalmazható 

Helyes szállítási megnevezés (RID) : Nem alkalmazható 
 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADR) 

: Nem alkalmazható 

   

IMDG   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IMDG) 

: Nem alkalmazható 

   

IATA   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IATA) 

: Nem alkalmazható 

   

ADN   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADN) 

: Nem alkalmazható 

   

RID   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(RID) 

: Nem alkalmazható 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható 
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14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : Nem 

Tengeri szennyező anyag : Nem 

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre 
 

    

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

- Szárazföldön történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Tengeri úton történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Légi úton történő szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Belföldi folyami szállítás 
  

Nem alkalmazható 

- Vasúti szállítás 
  

Nem alkalmazható 
 

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

Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

15.1.1. EU-előírások 

Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alábbi korlátozások érvényesek: 

3(b) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott következő 
veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: A 3.1–3.6., a 
3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt 
káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. 
veszélyességi osztály 

Selsil Pu folyékony körömmel töltött 

56. Metilén-difenil-diizocianát (MDI) 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, 
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate  
 

56(a) Metilén-difenil-diizocianát (MDI) beleértve az alábbi egyedi 
izomereket: 4,4’-metilén-difenil-diizocianát 

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, 
diphenylmethane-4,4'-diisocyanate  
 

 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
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Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

 

 

 

  
 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 
 

 

 

Németország 

AwSV, a melléklet hivatkozása : Veszélyességi osztály vízre (WGK) 1, vízre kevéssé veszélyes (AwSV 1. 
melléklet szerinti besorolás) 

A német szövetségi törvény 12. 
végrehajtási rendelete a kibocsátások 
ellenőrzéséről - 12.BlmSchV 

: Nem tartozik a 12. BlmSchV alá (rendelet a kibocsátások elleni védelemről) 
(Súlyos balesetekről szóló előírás) 

 

Hollandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende 
stoffen 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Borstvoeding 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

NIET-limitatieve lijst van voor de 
voortplanting giftige stoffen – 
Ontwikkeling 

: Egyik összetevője sem szerepel a listában 

Dánia 

Dánia területén hatályos jogszabályok : 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata 

A termékkel dolgozó terhes/szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül 
a termékkel. 

A dán Munkaügyi Hatóságok követelményeit a rákkeltő anyagokkal való 
munkavégzés során követni kell a használat és az ártalmatlanítás során 

 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 
  

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

 

Rövidítések és betűszavak: 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

IMDG Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
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Adatforrások : Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint. Osztályozás összhangban az 
Anygok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról 
szóló (SEA) Rendelettel, amely Hivatalos Közlöny 28848-as számában jelent 
meg 2013 December 11-én. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról. 

   
 

 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut toxicitás (belégzés), 4. kategória 

Carc. 2 Rákkeltő hatás, 2. kategória 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória 

Resp. Sens. 1 Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória 

Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória 

STOT RE 2 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, Légúti irritáció 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H351 Feltehetően rákot okoz. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
 

 
 

 

 

 
SDS EU (Sel) 

 
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek 
következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 
 


