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BIZTONSÁGI ADATLAP 

1907/2006/EK rendelet alapján 

1. SZAKASZ  AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS 
AZONOSÍTÁSA 

1.1 Termékazonosító 

 A keverék neve:    domol Colorwaschmittel 

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

Azonosított felhasználás    : folyékony mosószer színes ruhákhoz  

Ellenjavallt felhasználás: nem ismert 

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó: Chemolux Germany HmbH 
   Henirichstrasse 73 

40239 Düsseldorf 

Németország 

Tel.: 00800-55711436 

E-mail: info@chemolux.info  

 Forgalmazó: Dirk Rossmann GmbH 

Isernhägener Str. 16., D-30938 Burgwedel 

Tel.: 01802 - 7677 6266 

www.rossmann.de   

service@rossmann.de 

Magyarországi forgalmazó:  ROSSMANN Magyarország Kft. 

H-2225 Üllő, Zsaróka út 8. 

Tel.: +36-29-889-800 Fax: +36-29-889-801 

e-mail: ugyfelszolgalat@rossmann.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatási Szolgálat  

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Telefon: 06 80 201-199 

 

2. SZAKASZ:  A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

2.1  Az anyag vagy  keverék osztályozása: 

A keverék osztályozása: 

Osztályba sorolás a 1272/2008/EU rendeletnek megfelelően 

Egészségi veszélyek: 

GHS07 

Skin Irrit.2, H315 

mailto:info@chemolux.info
http://www.rossmann.de/
mailto:service@rossmann.de
mailto:ugyfelszolgalat@rossmann.hu
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GHS05 

Eye Dam1, H318 

 

Környezeti veszélyek: 

Aquatic Chronic 3, H412 

  

 
 

2.2 Címkézési elemek 
1272/2008/EK rendelet szerint 

 A termék a CLP rendelet szerint lett osztályba sorolva és jelölve 
 

Tartalmaz    MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát, C12-18 PARETH-7,  
SODIUM LAURETH SULFATE 

 
Veszélyt jelző piktogram:  
 

      
Figyelmeztetés   Veszély 
Figyelmeztető mondat  H315 Bőrirritáló hatású 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
Általános  P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék 

edényét vagy címkéjét.  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó 

Megelőzés    P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell  
mosni 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetebe való kijutását 
P280 Szemvédő használata kötelező 

     Elhárítás    P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel 
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több 
percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az 
öblítés folytatása.  

     P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAKÖZPONTHOZ/  
orvoshoz 
 

       Tárolás    nem alkalmazandó 
Hulladékkezelés P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

előírásoknak megfelelően 
Kiegészítő címkeelemek nem alkalmazandó 

 

2.3 Egyéb veszélyek 

Adat nem áll rendelkezésre 
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SZAKASZ:  ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ /INFORMÁCIÓ 

3.1 Anyagok: Nem alkalmazandó 

3.2. Keverékek 

Kémiai jellemzés: keverék.  

 Tisztítószer 

 

Összetevő neve, azonosítása 
Koncentráció 

tartomány 
m/m% 

Osztályozás 1272/2008/EK szerint 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  

CAS szám: 85480-55-3 

EK szám: 287-335-8 

REACH reg.szám: 01-219905842-39 

10-<20 

Acute Tox.4,H302 

Skin Irrit.2,H315 

Eye Dam.1,H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

C12-18 PARETH-7 

CAS szám: 68213-23-0 

EK szám: 500-201-8 
10-<20 

Acute Tox.4,H302 

Eye Dam.1,H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

SODIUM LAURETH SULFATE 

CAS szám: 68891-38-3 

EK szám: 500-234-8 

REACH reg.szám:01-2119488639 

5-<10 

Skin Irrit.2,H315 

Eye Dam.1,H418 

Aquatic Chronic 3, H412 

MEA-COCOATE 

CAS szám: 66071-80-5 

EK szám: 266-105-0 

Index szám: 011-005-00-2 

1-<5 
Skin Irrit.2,H315 
Eye Irrit.2, H319 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal 

CAS szám: 53226-36-0 

EK szám: 258-440-6 

REACH reg.szám: 01-2119490225-39 

1-<5 
Skin Irrit.2,H315 
Eye Irrit.2, H319 

 

A H mondatok és az osztályba sorolási kategóriák  teljes szövege a 16. Szakaszban található.  

 

4. SZAKASZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 

Belélegezve: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni.  

Bőrrel érintkezve: A termékkel érintkezett bőrfelületet bő vízzel  le kell mosni. Tartós irritáció esetén 

orvoshoz kell fordulni. 

Szemmel érintkezve: Azonnal orvoshoz kell fordulni. A szemet azonnal, nyitott szemhéjjal Azonnal, 

legalább 15 percig bő vízzel mosni. A kontaktlencsét ki kell venni 

Lenyeléskor: A szájat alaposan ki kell mosni. TILOS hánytatni.  Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett-  tünetek és hatások 

A bőrrel való hosszantartó expozíció enyhe bőrirritációt okoz 

A keverék a szembe jutva irritációt okoz 

 

4.3 A szükséges azonnali  orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

       Veszély Rendeltetésszerű használat esetén egészségvédelemre vonatkozó  

óvintézkedés nem szükséges 

       Kezelés Tünetek esetén orvoshoz kell fordulni 
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5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Általános tűzveszély  Rendkívüli tűz- és robbanásveszélyre vonatkozó adatok nem állnak  

rendelkezésre 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag:  az oltáshoz alkalmazható, hab, széndioxid, oltópor vagy vízköd 

Alkalmatlan oltóanyag:  nagynyomású vízsugár, mivel az a tüzet kiterjesztheti 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:   

             Tűz esetén egészséget károsító gázok képződnek 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Tűzvédelmi intézkedések: Környezeti levegőtől független légzőkészüléket és védőöltözetet 

kell viselni. 

Speciális védőfelszerelések :  Tűz esetén környezeti levegőtől független légzésvédőt és 

teljes védőfelszerelést kell viselni 

 

6. SZAKASZ:  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

A sérült tartályokat vagy a szabadba jutott anyagot csak megfelelő védőfelszerelést viselve 
szabad megérinteni. Kerülni kell a szembe jutást és a bőrrel való hosszantartó, vagy ismételt 
érintkezést 

6.1.1 Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében Egyéni védőfelszerelést kell viselni -lásd 
8.szakasz 

   6.1.2 Sürgősségi ellátóknak    Adat nem áll rendelkezésre 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Nem szabad a környezetbe, vízellátó rendszerbe  vagy csatornába engedni. 
A további szabadba jutást vagy kiloccsanást meg kell akadályozni, ha az veszély nélkül 
megtehető 

6.3.  A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: 

           Nagyobb mennyiség esetén biztonságos távolságban körül határolni és később 

megsemmisíteni 

A szabadba jutott anyagot homokkal vagy más inert folyadékmegkötő anyaggal felvenni. Az 

anyag kifolyását meg kell állítani, ha az veszély nélkül megtehető. A szabadba jutott anyagot 

össze kell gyűjteni, a tartályt szorosan le kell zárni és előírások szerint hulladékként kezelni. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
 Adat nem áll rendelkezésre 

 

7.SZAKASZ: KEZELÉS  ÉS TÁROLÁS 

7.1. A biztonságos kezelésre utaló óvintézkedések 

Szembe nem kerülhet. A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni 

Kizárólag rendeltetésnek megfelelően használandó.  

Megfelelő szellőzést kell biztosítani 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést 

      

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

 Össze nem férhető anyagoktól távol tárolandó. 
 Eredeti, szorosan lezárt edényben tárolandó 

Tárolási hőmérséklet Adat nem áll rendelkezésre 
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7.3. Meghatározott végfelhasználás:  

folyékony mosószer színes ruhákhoz 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező összetevőt nem tartalmaz 

  

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés Adat nem áll rendelkezésre 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

Szem-/arcvédelem Tesztelt szemüveget vagy arcvédőt kell viselni 

Kézvédelem: Ha bőrrel való érintkezés valószínűsíthető, megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

Bőr- és testvédelem A bőrrel való érintkezés elkerülésére megfelelő védőöltözetet kell viselni 

Légutak védelme:  a termék megjelenési formája miatt nem releváns 

Higiéniai intézkedések   Szembe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való  

érintkezést. A használatot követően a kezet alaposan meg kell 

mosni 

A környezeti expozíció ellenőrzése: kibővített biztonsági adatlap nem áll rendelkezésre 

9. SZAKASZ:  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Általános információ  

Külső megjelenés:   folyadék 

Szín:     lila 

Szag:     zöld-friss 

Szag küszöbérték   nem meghatározott 

pH      8,4 (20°C) 

Fagyáspont    <0,11°C 

Forráspont    >70°C      

Lobbanáspont:     >93°C 

Tűzveszélyesség   nem éghető folyadék 

Robbanásveszély   nem robbanásveszélyes 

Relatív gőznyomás, 20°C  adat nem áll rendelkezésre    

Sűrűség    adat nem áll rendelkezésre 

Relatív sűrűség    1,0600 (20°C) 

Oldhatóság       

 vízben    adat nem áll rendelkezésre 

 más oldószerben  adat nem áll rendelkezésre 

Eloszlási hányados n-oktanol/víz adat nem áll rendelkezésre 

Öngyulladási hőmérséklet  adat nem áll rendelkezésre 

Bomlási hőmérséklet   adat nem áll rendelkezésre 

Viszkozitás 

 Dinamikus, 20°C-on  adat nem áll rendelkezésre 

 Kinematikai   400 mm2/s (20°C) 

9.2. Egyéb információk   

Illékony szerves anyag(VOC) tartalom AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2010/75/EU  

IRÁNYELVE (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a 

környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) 

II. melléklete szerint: 48,61 g/l ~4,86% (számított érték) 
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Robbanási tulajdonságok  adat nem áll rendelkezésre 

Oxidáló tulajdonságok   adat nem áll rendelkezésre 

Korrózió fémekre   ≥0,00 mm/a  termék fizikai-kémiai tulajdonságait e  

tekintetben nem vizsgálták 

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség 

A termék normál hőmérsékleten és ajánlott felhasználás mellett stabil 

10.2. Kémiai stabilitás 

 A termék normál körülmények mellett stabil 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége Rendeltetésszerű használat és tárolás mellett nem ismert 

10.4. Kerülendő körülmények:      Hevítés, szennyezés. Fagytól védeni kell 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős savak, erős oxidálószerek, erős lúgok 

10.6. Veszélyes bomlástermékek:  Tűz esetén mérgező gázok  )COx, NOx)képződnek 

 

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

            A várható expozíciós utakra vonatkotó adatok: 

 Belélegzés  Normál körülmények mellett nincs 

 Bőrrel érintkezve Bőrirritáló hatású 

 Szemmel érintkezve Súlyos szemkárosodást okoz 

 Lenyelés  Véletlen lenyelés előfordulhat. Irritációt és émelygést okozhat 

 

Akut toxicitás  

Termék 

Szájon át  

ATE mix  (becsült érték): 5254,68 mg/kg 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát          LD50: 1100 mg/kg 

C12-28 PARETH-7      LD50 1642 mg/kg 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Bőrrel érintkezve 

Termék: A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem lett akut toxicitásúként 

osztályozva 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Belélegezve 

Termék   A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem  

teljesülnek 

 Összetevők 
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MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Toxicitás ismételt bevétel esetén 

Termék: Adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

 

 

Bőrmarás/bőrirritáció   

Termék   Bőrirritáló hatású 

 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Súlyos szemkárosodás/irritáció:  

Termék    Súlyos szemkárosodást okoz 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció  

 

Bőrszenzibilizáció   

Termék    A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai  

nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Légúti szenzibilizáció   

Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai  

nem teljesülnek 

Összetevők 
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MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 
Csírasejt-mutagenitás  
In vitro 

Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai  

nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 In vivo 

Termék A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai  

nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
 
Rákkeltő hatás    
Termék    Adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
 
Reprodukciós toxicitás  
Termék    Adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
 
Speciális célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)  
Termék   A rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCA termék egy olyan anyagot tartalmaz, amely kockázatot jelent a környezetre ATE

      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
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Speciális célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)  
Termék   A rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
 
 
Aspirációs veszély   
Termék   A rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát   adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
 

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ adat nem áll rendelkezésre 
 

12. SZAKASZ:  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

12.1 Toxicitás 

       Akut toxicitás  

           Hal 

          Termék     A rendelkezésre álló adatok alapján az  
osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      LC50 (Danio rerio, 96 óra): 0,786 mg/l (fél-statikus) 

       kisérleti eredmény, nem specifikált 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Gerinctelen vízi állatok 

Termék    A rendelkezésre álló adatok alapján az  
osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát  adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7      EC50 (Daphnia magna, 48  óra): 0,53 mg/l (statikus) 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Vízinövények 

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
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Mikroorganizmusok 

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Krónikus toxicitás 

 Hal  

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     NOAEL (Pimephales promelas, 30 nap):0,28mg/l 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Gerinctelen vízi állatok 

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

Vízi növények 

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 

 

   

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:   

 

Valamennyi, a termékben felhasznált felületaktív anyag, teljes biológiai lebomlás tekintetében, 

megfelel a 648/2004/EK mosószer rendelet előírásainak. A felületaktív anyagok gyártói az 

erre vonatkozó adatokat a tagországok felelős hatóságainak kérésére rendelkezésre 

bocsátják. 

 

BOI/KOI arány 

Termék    adat nem áll rendelkezésre 

Összetevők 

MEA-C10-13 -alkil-benzol szulfonát        adat nem áll rendelkezésre 

C12-28 PARETH-7     adat nem áll rendelkezésre 

SODIUM LAURETH SULFATE    adat nem áll rendelkezésre 

MEA-COCATE      adat nem áll rendelkezésre 

Hangyasav vegyülete 2-aminoetanollal   adat nem áll rendelkezésre 
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12.3 Bioakkumulációs képesség:  

 Termék   A termék nem bioakkumulálódik 

12.4 A talajban való mobilitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre 

12.5.PBT és vPvB értékelés eredményei 

A termék nem tartalmaz sem perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (BPT) sem nagyon  

perzisztens és nagyon  bioakkumulatív (vPvB) anyagot 

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok Adat nem áll rendelkezésre 

12.7. Egyéb káros hatások  Ártalmas a vízi élővilágra. Hosszan tartó károsodást okoz 

 
13. SZAKASZ:  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Felhasználatlan keverék:  veszélyes hulladékként kell kezelni 

Hulladék kód, HAK    20 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

Kiürült csomagolóanyag: a csomagolóanyag teljesen üres állapotban újra használatra 

kerülhet 

Szennyezett csomagolóanyag: a hulladékkezelés azonos a termék maradéknál használt 

módszerrel 

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A termék a szállításra vonatkozó előírások szerint nem veszélyes szállítmány. 

14.1 UN-szám  

         ADR, IMDG, IATA     nem szabályozott 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási elnevezés 

        ADR, MDG, IATA     mentes 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)     

       ADR, IMDG, IATA 

      Osztály      mentes 

14.4 Csomagolási csoport 

        ADR, IMDG, IATA     mentes 

14.5 Környezeti veszély     nem alkalmazandó 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések nem alkalmazandó 

14.7  Az IMO szabályok szerinti ömlesztett tengeri szállítás  nem alkalmazandó 

 

15. SZAKASZ:  SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS  INFORMÁCIÓK 

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

környezetvédelmi előírások/jogszabályok       

 

SEVESO kategória: SEVESO kategóriába nem besorolt  

A REACH rendelet 57 cikk szerint különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC): 

Nem tartalmaz 

 

A termék a 648/2014/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről hatálya alá tartozik 

 

Nemzeti jogszabályok 

▪ 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
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▪ 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  

▪ 5/2020(II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról 

▪ 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról 

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem készült kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Rövidítések és betűszavak :   ATE = Akut Toxicitás Becslése 
CLP=Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete 
az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, 
Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 
1272/2008] 
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint 
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető 
mondat 
PNEC = Becsült  Hatásmentes Koncentráció 
RRN = REACH Regisztrációs Szám 

    A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások:  
      és adatforrások:    adat nem áll rendelkezésre 

 
 

Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján: 
Skin Irrit.2, H315        
Eye Dam1, H318. 
Aquatic Chronic 3, H412 
Az osztályozás számításos módszerrel történt 

  
A biztonsági adatlapon  rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege: 

 H302  Lenyelve ártalmas 

H315  Bőrirritáló hatású 

 H318  Súlyos szemkárosodást okoz 

H319  Súlyos szemirritációt okoz 

H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
A biztonsági adatlapon megadott osztályba sorolási kategóriák teljes szövege 

Acute Tox 4  akut toxicitás – 4. kategória 

Eye Dam. 1 súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória 

Eye Irrit. 2 súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória 

Skin Irrit.2 bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória 

Aquatic Chronic 3 Hosszú távú vízi toxicitás veszély krónikus 3 
 
 

 
Egyéb információ: A biztonsági adatlapban közölt információk a jelenlegi ismereteken és a termék 
beszállítási állapotán alapulnak. Céljuk, hogy a terméket a biztonsági előírásoknak megfelelően 
értékeljék és nem az, hogy a terméknek megfelelő tulajdonságokat biztosítsanak 

 


