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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
A termék formája : Keverék 

Az anyag/készítmény neve : Selsil Brake Cleaner Spray-EU  

Termékkód : YF100002 

A termék típusa : Automotive Care Products. 

Porlasztó : Aeroszol 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Cleans the dust and grease on brake parts. 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

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  

Aeroszol, 2. kategória H223;H229   

Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória H315   

Reprodukciós toxicitás, 2. kategória H361   

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, 
narkózis 

H336   

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória H373   

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. 
kategória 

H411   

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt 

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 

mailto:info@selsil.com.tr
selsil.com
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Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Álmosságot vagy 

szédülést okozhat. Bőrirritáló hatású. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Tűzveszélyes 

aeroszol. 

2.2. Címkézési elemek 

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

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem 

Veszélyes alkotóelemek : propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H223 - Tűzveszélyes aeroszol. 
H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H315 - Bőrirritáló hatású. 
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H361 - Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő 
gyermeket. 
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a 
szerveket. 
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
(CLP) 

: 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. 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő/hallásvédelem 
használata kötelező. 
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet 
meghaladó hő. 

2.3. Egyéb veszélyek 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. Anyagok 
Nem alkalmazható 
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3.2. Keverékek 
Megjegyzések : Hydrocarbons, C6 

n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, nhexane 
rich contains 20-45 % hexane. 

 

 

 

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

(P. megjegyzés) (CAS-szám) 64742-49-0 

(EK-szám) 265-151-9 

(Index-szám) 649-328-00-1 

< 90 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

Repr. 2, H361f 

STOT SE 3, H336 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol (CAS-szám) 67-63-0 

(EK-szám) 200-661-7 

(Index-szám) 603-117-00-0 

< 10 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

közösségi munkahelyi expozíciós 
határértékkel rendelkező anyag 

(CAS-szám) 124-38-9 

(EK-szám) 204-696-9 

< 5 Press. Gas (Comp.), H280 

 

 
 

 

 

P. megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az 
anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz. Ha az anyag nincs rákkeltőként 
besorolva, akkor legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni 
kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra vonatkozik. 

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. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való 
érintkezést követően 

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

Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezést követően 

: Elővigyázatosságból öblítse ki vízzel a szemet. 

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

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Tünetek/hatások : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
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Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést 
követően 

: Irritáció. 

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 
Tűzveszély : Tűzveszélyes aeroszol. 

Robbanásveszély : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

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. Nyílt láng és szikra, valamint a 
dohányzás tilos. 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 
Visszatartásra : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

Tisztítási eljárás : A terméket mechanikusan gyűjtse össze. Értesítsük a hatóságokat, ha 
az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe. 

Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
További információk a 13. szakaszban. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól 
távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más 
gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még 
használat után sem. 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. 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 : Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó 

hő. 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 
 

 (124-38-9) 

EU Helyi megnevezés Carbon dioxide 

EU IOELV TWA (mg/m³) 9000 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 5000 ppm 

EU Jogszabályi hivatkozás COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Németország TRGS 910 Elfogadható koncentráció 
megjegyzései 

 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. 
 

  

Kézvédelem: 

Védőkesztyű 
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Szemvédelem: 

Védőszemüveg 
 

Bőr- és testvédelem: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni 
  

Légutak védelme: 

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező. 
 

Személyi védőfelszerelések jele(i): 

 

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 : liqued under pressure. 

Szín : Adatok nem állnak rendelkezésre 

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 

Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

: Kis mértékben tűzveszélyes,Tűzveszélyes aeroszol. 

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 

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

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Oldékonyság : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz 
(Log Pow) 

: Adatok nem állnak rendelkezésre 

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 

9.2. Egyéb információk 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség 
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Tűzveszélyes aeroszol. 

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 
Kerülje az érintkezést forró felületekkel. Hő. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítson el minden 

gyújtóforrást. 

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. 

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 
 

 (64742-49-0) 

LD50 szájon át, patkány ≥ 5 g/kg 

LD50 bőrön át, nyúl ≥ 2 g/kg 

LC50  belégzés patkány (mg/l) ≥ 5,2 mg/l 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 
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Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 
 

Reprodukciós toxicitás : Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT) 

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

 

 (64742-49-0) 

LOAEC (belégzés, patkány, gőz, 90 nap) 4,71 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic 
Inhalation Toxicity:90-Day Study) 

NOAEC (belégzés,patkány,gőz,90 nap) 2,355 mg/l air Animal: rat, Guideline: EU Method B.29 (Sub-Chronic 
Inhalation Toxicity:90-Day Study) 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
 

Selsil Brake Cleaner Spray-EU  

Porlasztó Aeroszol 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 
Ökológia - általános : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú 
(akut) 

: Nincs osztályozva 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú 
távú (krónikus) 

: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.4. A talajban való mobilitás 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.6. Egyéb káros hatások 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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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 
UN-szám (ADR) : UN 1950 

UN-szám (IMDG) : UN 1950 

UN-szám (IATA) : UN 1950 

UN-szám (ADN) : UN 1950 

UN-szám (RID) : UN 1950 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Helyes szállítási megnevezés (ADR) : AEROSZOLOK 

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : AEROSOLS 

Helyes szállítási megnevezés (IATA) : Aerosols, flammable 

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : AEROSZOLOK 

Helyes szállítási megnevezés (RID) : AEROSZOLOK 

Fuvarokmány leírása (ADR) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D), A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 

Fuvarokmány leírása (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

Fuvarokmány leírása (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 

Fuvarokmány leírása (ADN) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 

Fuvarokmány leírása (RID) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR 

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADR) 

: 2.1 

Veszélyességi bárca (ADR) : 2.1  

 

 : 

 

IMDG 

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IMDG) 

: 2.1 
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Veszélyességi bárca (IMDG) : 2.1  

 

 : 

  

IATA 

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(IATA) 

: 2.1 

Veszélyességi bárca (IATA) : 2.1 

 

 : 

 

ADN 

Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
(ADN) 

: 2.1 

Bárcák (ADN) : 2.1  

 

 : 

 

RID 

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : 2.1 

Veszélyességi bárca (RID) : 2.1  

 

 : 

 

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 : Igen 

Tengeri szennyező anyag : Igen 

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldön történő szállítás 

Osztályozási kód (ADR)  : 5F  

Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l 

Engedményes mennyiség (ADR) : E0 

Csomagolási utasítások (ADR) : P207 

Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2  

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9  

Szállítási kategória (ADR) : 2 

Különleges előírások a 
küldeménydarabok szállítására (ADR) 

: V14 

Különleges előírások a szállításra - 
Berakás, kirakás és árukezelés (ADR) 

: CV9, CV12 

Különleges előírások a szállításra - A 
szállítás lebonyolítása (ADR) 

: S2 

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D  

Tengeri úton történő szállítás 

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP200 

Különleges csomagolási előírások 
(IMDG) 

: PP87, L2 

EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

Rakodási kategória (IMDG) : Nincs 

Tárolás is kezelés (IMDG) : SW1, SW22 

Elkülönítés (IMDG) : SG69 

Légi úton történő szállítás 

Engedményes mennyiségek utasszállító 
és teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E0 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y203 
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Maximális nettó mennyiség korlátozott 
mennyiségnél utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 30kgG  

Csomagolási utasítás utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség utasszállító 
és teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 75kg 

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség csak 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 150kg 

Különleges rendelkezés (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-kód (IATA) : 10L 

Belföldi folyami szállítás 

Osztályozási kód (ADN) : 5F  

Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L 

Engedményes mennyiség (ADN) : E0 

Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A 

Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04  

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 1 

Vasúti szállítás 

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L 

Engedményes mennyiség (RID) : E0 

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP200 

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2 

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9  

Szállítási kategória (RID) : 2 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID) 

: W14 

Szállítás - Különleges előírások az 
árukezelésre, be- és kirakásra (RID) 

: CW9, CW12 

Expressz csomagok (RID) : CE2 

Veszélyt jelölő szám (RID) : 23 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazható 
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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(a) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében 
meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy 
kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak 
megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: A 2.1–2.4., 
2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi 
osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12. és 2.13. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. 
veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. 
veszélyességi osztály A–F. típusa 

Selsil Brake Cleaner Spray-EU  ; propán-2-ol; izopropil-
alkohol; izopropanol ;  

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 Brake Cleaner Spray-EU  ; propán-2-ol; izopropil-
alkohol; izopropanol ;  

3(c) Az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében 
meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy 
kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak 
megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek: A 4.1. 
veszélyességi osztály 

Selsil Brake Cleaner Spray-EU  ;  

40. 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 1., 2. vagy 
3. kategóriájú tűzveszélyes folyadékként, 1. vagy 2. 
kategóriájú tűzveszélyes szilárd anyagként besorolt 
anyagok, 1., 2. vagy 3. kategóriájú, vízzel érintkezve 
tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. 
kategóriájú piroforos folyadékok vagy 1. kategóriájú 
piroforos szilárd anyagok, függetlenül attól, hogy az 
1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében 
szerepelnek-e. 

propán-2-ol; izopropil-alkohol; izopropanol ;  

 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 
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Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 

649/2012/EU (2012. július 4.) rendeletének hatálya alá eső anyagot. 

Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben 

tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról hatálya alá tartozó anyago(ka)t 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 
 

 

Németország 

Jogszabályi hivatkozás : WGK 3, Fokozottan veszélyes a vízre (AwSV 1. melléklet szerinti 
besorolás) 

Németországi Rendelet a veszélyes 
incidensektől (12. BImSchV) 

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

 

Hollandia 

SZW-lijst van kankerverwekkende 
stoffen 

: Naphtha (petroleum), hydrotreated light* szerepel a listában 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Naphtha (petroleum), hydrotreated light* 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. 

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 
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IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexében 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
 

Adatforrások : 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. 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. 

 

 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Aerosol 2 Aeroszol, 2. kategória 

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória 

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória 

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

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória 

Press. Gas (Comp.) Nyomás alatt lévő gázok: Sűrített gáz 

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória 

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória 

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

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis 

H223 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. 
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H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. 

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 
 

 

 

 

A felelősség kizárása: Ez a tanúsítvány megadja az adott  termék használatára vonatkozó korlátozásokat, 

amelyek kizárólag az IFRA előírások által korlátozások alá eső anyagokon alapulnak, az egyes előírásokban leírt 

toxikológiai hatások miatt. Ez a tanúsítvány önmagában nem tanúsítja a termék valamennyi alkotórészének 

átfogó biztonsági értékelését. 

 

 


