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CHICCO ILLATMENTES FOLTELTÁVOLÍTÓ SPRAY AKTÍV OXIGÉNNEL  
CHICCO FRANGRANCE-FREE STAIN REMOVER SPRAY WITH ACTIVE OXYGEN 

 
REACH II. Melléklete szerint – 830/2015/EK rendelet 

Revíziószám 1 
Dátum: 2019.05.02. 

Első összeállítás 
Nyomtatás dátuma: 2019.06.06. 

 

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

 
1.1 Termékazonosító 
Termékkód:  00010102000000 
Terméknév:  CHICCO ILLATMENTES FOLTELTÁVOLÍTÓ SPRAY AKTÍV OXIGÉNNEL  
 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
Rendeltetésszerű használat:  Hab folteltávolító. Ne használja más célokra. 
 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Babycare International Kft. - Magyarország 1113 Budapest, Daróci út 1-3.  
Ezen biztonsági adatlapért felelős személy email címe: babycare@babycare.hu 
 
1.4 Sürgősségi telefonszám 
ETTSZ TOXIKOLÓGIAI SZOLGÁLAT: Tel: 06-80-20-11-99 (díjmentes, 24 órás ügyelet) 
Magyarországi forgalomba hozó: Tel: +36 1 209 2632, +36 1 209-2633 munkanapokon 8-16 óra között 
 
 

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 

 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 
 
A terméket az 1272/2008 / EK (CLP) rendelet (és az azt követő módosítások és kiegészítések) rendelkezései szerint 
veszélyesnek minősítik. A termékhez ezért a 2015/830 (EU) rendelet rendelkezéseinek megfelelő biztonsági adatlapra van 
szükség. Az egészségi és / vagy környezeti kockázatokkal kapcsolatos további információkat ezen biztonsági adatlap 11. és 
12. szakasza tartalmazza. 
 
Veszélyességi osztályozás és jelzés: 
Szemirritáció, 2. kategória  H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
 
Veszélyjelölés az 1272/2008 / EK rendelet (CLP) és az azt követő módosítások és kiegészítések alapján. 
 
2.2 Címkézési elemek 
Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint [CLP] 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

 
GHS07 
 
Figyelmeztető szó:   FIGYELEM 
 
Veszélyességi nyilatkozatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P102    Gyermekektől elzárva tartandó. 
P101    Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: néhány percig óvatosan öblítse le vízzel. Távolítsa el a 
kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P337 + P313 - Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvoshoz kell fordulni.  
P264   A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 
 
Összetevők a 648/2004 / EK rendelet szerint: 
 
Kevesebb mint 5%   foszfonát, anionos felületaktív anyag, nemionos felületaktív anyag, oxigénalapú fehérítőszer 
 
2.3 Egyéb veszélyek 
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb százalékban nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t. 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 
3.1 Anyag 
Nem alkalmazott kifejezés.  
 
3.2 Keverék 
A termék egy keverék. 
 
Azonosító  x = Kocentráció % Osztályozás 1272/2008/EK (CLP) 
 
Alkoholok, C12-14,  
etoxilezett, szulfátok, 
nátriumsók 
(Nátrium-koket-szulfát) 
 
CAS   68891-38-3   1,1 ≤ x <  3,1  Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, Aquatic Chronic 3 H412 
 
EC   500-234-8 
 
INDEX   - 
 
Reg. no.   01-2119488639-16-0005 
 
 
HIDROGÉN-PEROXID 
OLDAT 
 
CAS   7722-84-1   1,05 ≤ x <  3,05  Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332, Skin  

Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, STOT SE 3 H335,  
Osztályozási megjegyzés a CLP-rendelet VI. Melléklete szerint: B 

EC   231-765-0      
 
INDEX   008-003-00-9 
 
Reg. no.   01-2119485845-22 
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(1-hidroxi-etilidén) 
biszfoszfonsav, 
nátriumsó 
 
CAS   29329-71-3   0,35 ≤ x <  1,55   Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319 
 
EC   249-559-4      
 
INDEX   -      
 
Reg. no.   01-2119510382-52-0000    
 
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 
 
 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 

 
4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 
 
SZEM: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak. Azonnal mossa le bő vízzel legalább 30-60 percig, teljesen kinyitva a 
szemhéjakat. Forduljon orvoshoz.  
BŐR: Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Azonnal öblítse le a bőrt zuhanyzóval. Forduljon orvoshoz.  
LENYELÉS: Az alany igyon minél több vizet. Forduljon orvoshoz. Hányást nem szabad kiváltani, kivéve, ha ezt kifejezetten 
orvos engedélyezi.  
BELÉGZÉS: Azonnal orvoshoz kell fordulni. Az áldozatot vigye friss levegőre, távol a baleset helyszínétől. Ha az alany 
abbahagyja a légzést, végezzen mesterséges lélegeztetést. Tegyen megfelelő óvintézkedéseket a mentőmunkásokkal 
szemben. 
 
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
A termék által okozott tünetekkel és hatásokkal kapcsolatos konkrét információk nem ismertek. 
 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Információ nem áll rendelkezésre. 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 
5.1 Oltóanyag 
Alkalmas oltóberendezések  
A tűzoltó készülékeknek hagyományos típusúaknak kell lenniük: szén-dioxid, hab, por és vízpermet. 
 
Alkalmatlan oltóeszközök 
Különösen egyik sem. 
 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
TŰZ ESETÉN EXPOZÍCIÓ ÁLTALI VESZÉLYEK  
Ne lélegezzen be égéstermékeket. 
 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
Használjon vízsugarakat a tartályok hűtésére, hogy megakadályozza a termék bomlását és az egészségre potenciálisan 
veszélyes anyagok kialakulását. Mindig viseljen teljes tűzvédelmi felszerelést. Gyűjtse össze az oltóvizet, hogy 
megakadályozza a csatornába jutását. Az oltáshoz használt szennyezett vizet és a tűz maradványait az alkalmazandó 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 
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KÜLÖNLEGES VÉDŐFELSZERELÉSEK TŰZOLTÓKNAK  
Normál tűzoltó ruházat, azaz tűzoltókészlet (BS EN 469), kesztyű (BS EN 659) és csizma (HO specifikáció A29 és A30) 
önálló nyitott áramkörű, túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülékkel kombinálva ( BS EN 137). 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátás expozíció esetén  

 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Blokkolja a szivárgást, ha nincs veszély. Viseljen megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában 
említett egyéni védőeszközöket is), hogy megakadályozza a bőr, a szem és a személyes ruházat szennyeződését. Ezek a 
jelzések mind a feldolgozó személyzetre, mind a sürgősségi eljárásokban érintettekre vonatkoznak. 
 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
A termék nem hatolhat be a csatornarendszerbe, és nem érintkezhet felszíni vagy talajvízzel. 
 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai 
Gyűjtse össze a kiszivárgott terméket egy megfelelő edénybe. Értékelje a használni kívánt edény kompatibilitását a 10. 
szakasz ellenőrzésével. A maradékot szívja fel inert abszorbens anyaggal.  
Győződjön meg arról, hogy a szivárgás helye jól szellőző.  
A szennyezett anyagokat a 13. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell megsemmisíteni. 
 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
A személyes védelemre és ártalmatlanításra vonatkozó információkat a 8. és 13. szakasz tartalmazza. 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Győződjön meg arról, hogy megfelelő felszerelés van a berendezések és a személyzet számára. Kerülje a szemmel és a 
bőrrel való érintkezést. Ne lélegezzen be porokat, gőzöket vagy ködöket. Használat közben nem szabad enni, inni és 
dohányozni. Használat után mosson kezet. Kerülje a termék szivárgását a környezetbe. 
 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Csak az eredeti tartályban tárolandó. Szellőztetett és száraz helyen, távol a gyújtóforrásoktól. A tartályokat jól lezárva kell 
tartani. Tartsa a terméket egyértelműen címkézett edényekben. Kerülje a túlmelegedést. Kerülje az erőszakos ütéseket. 
Tartsa távol a tartályokat az összeférhetetlen anyagoktól, a részleteket lásd a 10. szakaszban. 
 
7.3 Meghatározott végfelhasználás/ok  
Információ nem áll rendelkezésre. 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
 
Szabályozási hivatkozások: 
 
GBR  United Kingdom  EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek 

TLV-ACGIH  ACGIH 2019 
 
Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók (nátrium-koceth-szulfát) 
(Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (Sodium Coceth Sulfate)) 
 
Becsült hatás nélküli koncentráció - PNEC 
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Normálérték édesvízben 0,24 mg / l 
Normálérték tengervízben 0,024 mg / l 
Az édesvízi üledék normálértéke 0,917 mg / kg 
A tengervíz üledékének normálértéke 0,092 mg / kg 
Az STP mikroorganizmusok normálértéke 10000 mg / l 
A szárazföldi rekesz normálértéke 7,5 mg / kg 
 
Egészség - származtatott hatás nélküli szint - DNEL / DMEL 

 A 
fogyasztókra 
gyakorolt 
hatások 

   A munka-
vállalókra 
gyakorolt 
hatások 

   

Az 
expozíció 
útvonala 

Akut helyi Akut 
sziszté-
más 

Krónikus 
helyi 

Krónikus 
szisztémás 

Akut helyi Akut 
szisz-
témás 

Krónikus 
helyi 

Krónikus 
szisztémás 

Szájon át    15 mg/kg 
bw/d 

    

Belégzés    52 mg/m3    175 mg/m3 

Bőr    1650 mg/kg 
bw/d 

   2750 mg/kg 
bw/d 

HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 

Küszöb-határérték 

Típus Ország TWA/8h  STEL/15min     

  mg/m3 ppm mg/m3 ppm    

WEL GBR 1,4 1 2,8 2    

TLV-
ACGIH 

 1,4 1      

 
Rövidítések: 
(C) = felső határ; INHAL = inhalálható frakció; RESP = belélegezhető frakció; THORA = mellkasi frakció. 
  
VND = azonosított veszély, de DNEL / PNEC nem áll rendelkezésre;  
NEA = nem várható expozíció; NPI = nincs azonosított veszély. 
 
8.2 Az expozíció ellenőrzése:  
Mivel a megfelelő technikai felszerelések használatának mindig elsőbbséget kell élveznie az egyéni védőeszközökkel 
szemben, győződjön meg arról, hogy a munkahely hatékony szellőzéssel valósul meg. Az egyéni védőeszközök 
kiválasztásakor kérjen tanácsot vegyi anyagok szállítójától. Az egyéni védőfelszerelést CE-jelöléssel kell ellátni, igazolva, 
hogy megfelel az alkalmazandó szabványoknak. 
  
Biztosítson vészzuhanyt arc- és szemmosó állomással. 
 
KÉZVÉDELEM 
Védje a kezét a III. Kategóriájú munkakesztyűvel (lásd az EN 374 szabványt). A munkakesztyű anyagának kiválasztásakor a 
következőket kell figyelembe venni: kompatibilitás, lebomlás, meghibásodási idő és permeabilitás. Használat előtt ellenőrizni 
kell a munkakesztyű vegyszerekkel szembeni ellenálló képességét, mivel ez kiszámíthatatlan lehet. A kesztyű viselési ideje 
a használat időtartamától és típusától függ. 
 
BŐRVÉDELEM 
Viseljen I. kategóriájú professzionális hosszú ujjú overallt és biztonsági lábbelit (lásd a 2016/425 rendeletet és az EN ISO 
20344 szabványt). A védőruha levétele után mossa le a testet szappannal és vízzel. 
 
SZEMVÉDELEM 
Viseljen légmentesen illeszkedő védőszemüveget (lásd az EN 166 szabványt). 
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LÉGZÉSVÉDELEM 
Ha a küszöbértéket (pl. TLV-TWA) túllépik az anyag vagy a termékben található egyik anyag esetében, használjon A típusú 
szűrővel ellátott maszkot, amelynek osztályát (1, 2 vagy 3) a koncentráció használata. (lásd az EN 14387 szabványt). 
Különböző típusú gázok vagy gőzök és / vagy részecskéket (aeroszolos spray-k, füstök, ködök stb.) Tartalmazó gázok vagy 
gőzök jelenlétében kombinált szűrőkre van szükség. Légzésvédő eszközöket kell használni, ha az alkalmazott technikai 
intézkedések nem alkalmasak arra, hogy a munkavállaló kitettségét korlátozzák a figyelembe vett küszöbértékekre. A 
maszkok által nyújtott védelem mindenképpen korlátozott. Ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy szaglási küszöbe 
magasabb, mint a megfelelő TLV-TWA, és vészhelyzet esetén viseljen nyitott áramkörű sűrített levegős légzőkészüléket (az 
EN 137 szabványnak megfelelően) vagy külső légbeömlő légzőkészüléket ( az EN 138 szabványnak megfelelően). A 
légzésvédő készülék helyes megválasztásához lásd az EN 529 szabványt. 
 
KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE 
A gyártási folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőztető berendezések által kibocsátottakat is, ellenőrizni 
kell a környezetvédelmi előírások betartásának biztosítása érdekében. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
 
Fizikai állapot:   folyékony 
Szín:    transzparens vagy világossárga 
Szag:    szagtalan 
Szagküszöb:   Nem elérhető 
pH    3,00 - 4,00 
Olvadáspont / fagyáspont:  Nem elérhető 
Kezdeti forráspont:  Nem elérhető 
Forrás tartomány:   Nem elérhető 
Lobbanáspont:   > 60 ° C 
Párolgási sebesség:  Nem elérhető 
 
Szilárd anyagok és gázok  
gyúlékonysága:   Nem elérhető 
Alsó gyulladási határ:  Nem elérhető 
Felső gyulladási határ:  Nem elérhető 
Alsó robbanási határ:  Nem elérhető 
Felső robbanási határ:  Nem elérhető 
Gőznyomás:   Nem elérhető 
Gőzsűrűség:   Nem elérhető 
Relatív sűrűség:   Nem elérhető 
Oldékonyság:   Nem elérhető 
Megoszlási hányados  
n-oktanol / víz:   Nem elérhető 
Öngyulladási hőmérséklet:  Nem elérhető 
Bomlási hőmérséklet:  Nem elérhető 
Viszkozitás:   folyékony 
 
Robbanási tulajdonságok:  nem minősül robbanóanyagnak, 

nem tartalmaz robbanásveszélyes anyagokat a CLP (14 (2)) cikke szerint 
 
Oxidáló tulajdonságok:  a termék nem oxidáló anyag 
 
9.2 Egyéb információ 
Információ nem áll rendelkezésre. 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

 
10.1 Reakciókészség  
 
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
  
Bomlik, ha fénynek, hőnek van kitéve. Bomlik, ha érintkezik: alkálifémekkel. Robbanás lehetősége. 
 
10.2 Kémiai stabilitás  
Információ nem áll rendelkezésre. 
 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 
A termék hevesen reagálhat a vízzel. 
 
10.4 Kerülendő körülmények  
Kerülje a túlmelegedést. Meg kell akadályozni a nedvesség vagy a víz behatolását az edények belsejébe. 
  
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
  
Kerülje az expozíciót: fény, hő.  
Kerülje az érintkezést: lúgos anyagokkal. 
 
10.5 Nem összeférhető anyagok  
 
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
 
Nem összeférhető: gyúlékony anyagok, aceton, etanol, glicerin, szerves szulfidok, hidratált bázisok, oxidáló anyagok, vas, 
réz, bronz, króm, cink, ólom, ezüst, mangán, ecetsav. 
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek  
Információ nem áll rendelkezésre. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok  

 
Magára a termékre vonatkozó kísérleti adatok hiányában az egészségügyi veszélyeket a benne lévő anyagok tulajdonságai 
alapján értékelik, az alkalmazandó osztályozásra vonatkozó előírásokban meghatározott kritériumok alapján. Ezért a 
terméknek való kitettség toxikológiai hatásainak értékelése érdekében figyelembe kell venni az egyes veszélyes anyagok 3. 
szakaszban feltüntetett koncentrációját. 
 
11.1  A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
 
Metabolizmus, toxikokinetika, hatásmechanizmus és egyéb információk: 
Információ nem áll rendelkezésre 
 
Információ az expozíció valószínű útjairól: 
Információ nem áll rendelkezésre 
  
Késleltetett és azonnali hatások, valamint rövid és hosszú távú expozíció krónikus hatásai: 
Információ nem áll rendelkezésre 
  
Interaktív hatások: 
Információ nem áll rendelkezésre 
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AKUT TOXICITÁS 
LC50 (belégzés) a keverékben: 
> 20 mg / l  
LD50 (orális) a keverékben: 
> 2000 mg / kg  
LD50 (bőrön keresztül) a keverékben:  
Nincs osztályozva (nincs jelentős alkotóelem) 
 
 
(1-hidroxi-etilidén) -biszfoszfonsav, nátriumsó 
 
LD50 (orális) 2000 mg / kg 
 
 
Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók (nátrium-koceth-szulfát) 
 
LD50 (Dermális)> 2000 mg / kg 
 
 
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
 
LD50 (orális) 1193 mg / kg Patkány 
 
35% -os koncentrációban 
LD50 (Dermális)> 2000 mg / kg 
 
BŐRKORROZIÓ / IRRITÁCIÓ 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
 
SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / IRRITÁCIÓ 
Súlyos szemirritációt okoz. 
 
LÉGZÉSI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
 
CSÍRASEJT MUTAGENITÁS 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
  
KARCINOGENITÁS 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
  
REPRODUKTÍV TOXICITÁS 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
  
TELJES - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
  
STOT - ISMÉTELT EXPOZÍCIÓ 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
  
FELHASZNÁLÁSI VESZÉLY 
Nem felel meg ennek a veszélyességi osztálynak, az osztályozási kritériumoknak. 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

 
Erről a termékről nem állnak rendelkezésre konkrét adatok. Kezelje a bevált gyakorlatok szerint. Kerülje a szemetelést. Ne 
szennyezze a talajt és a vízi utakat. Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék vízi utakba kerül, vagy szennyezi a 
talajt vagy a növényzetet. Kérjük, tegyen meg minden megfelelő intézkedést a víztározókra gyakorolt káros hatások 
csökkentése érdekében. 
 
12.1 Toxicitás 
 
(1-hidroxi-etilidén) -biszfoszfonsav, nátriumsó 
LC50 – halaknál    > 300 mg / l / 96 óra 
EC50 - rákfélék esetében   > 100 mg / l / 48 óra 
 
Alkoholok, C12-14, etoxilezett, szulfátok, nátriumsók (nátrium-koceth-szulfát) 
LC50 – halaknál    > 1 mg / l / 96 óra 
EC50 - rákfélék esetében    7,2 mg / l / 48 óra 
EC50 - algák / vízi növények esetében  7,5 mg / l / 72 óra 
Krónikus NOEC halak esetében   1 mg / l 
Krónikus NOEC rákféléhez    0,18 mg / l 
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
 
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
Oldékonyság vízben    100000 mg / l 
Gyorsan lebontható 
 
12.3. Bioakkumulációs képesség 
 
HIDROGÉN-PEROXID OLDAT 
Megoszlási hányados: n-oktanol / víz   -1,57 
 
12.4. A talajban való mobilitás 
Információ nem áll rendelkezésre. 
 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb százalékban nem tartalmaz PBT-t vagy vPvB-t. 
 
12.6. Egyéb káros hatások 
Információ nem áll rendelkezésre. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 
13.1 Hulladékkezelési módszerek 
Újra-felhasználás, ha lehetséges. A termékmaradványokat különleges veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A terméket 
tartalmazó hulladék veszélyességi szintjét az alkalmazandó előírásoknak megfelelően kell értékelni.  
Az ártalmatlanítást engedélyezett hulladékkezelő cégnél kell végrehajtani, az országos és helyi előírások betartásával.  
SZENNYEZETT CSOMAGOLÁSOK: 
A szennyezett csomagolásokat a nemzeti hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően kell hasznosítani vagy 
ártalmatlanítani. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 
A termék nem veszélyes a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításának (ADR) és vasúti szállításának (RID), a veszélyes 
tengeri áruk nemzetközi tengeri kódexének (IMDG) és a Nemzetközi Légiközlekedési Szövetségnek (IATA) a jelenlegi 
rendelkezései szerint. előírások. 
 
14.1. UN-szám 
Nem alkalmazható. 
 
14.2. Megfelelő szállítási név 
Nem alkalmazható. 
 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok) 
Nem alkalmazható. 
 
14.4. Csomagolási csoport 
Nem alkalmazható. 
 
14.5. Környezeti veszélyek 
Nem alkalmazható. 
 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nem alkalmazható. 
 
14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerint  
Az információk nem relevánsak. 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Seveso kategória - 2012/18 / EK irányelv: Nincs 
 
A termékkel vagy a benne lévő anyagokkal kapcsolatos korlátozások az 1907/2006 / EK rendelet XVII. Melléklete szerint: 
Termék 
3. pont 
 
A jelöltlistán szereplő anyagok (REACH 59. cikk): 
A rendelkezésre álló adatok alapján a termék 0,1% -nál nagyobb százalékban nem tartalmaz SVHC-t. 
 
Engedélyhez kötött anyagok (REACH XIV. Melléklet) 
nincs 
 
Azok az anyagok, amelyekre vonatkozóan kiviteli jelentést kell tenni a 649/2012/EU rendelet szerint: 
nincs 
 
A Rotterdami Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok: 
nincs 
 
A Stockholmi Egyezmény hatálya alá tartozó anyagok: 
nincs 
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Egészségügyi ellenőrzések: 
Az ennek a vegyi anyagnak kitett munkavállalóknak nem kell egészségügyi ellenőrzésen átesniük, feltéve, hogy a 
rendelkezésre álló kockázatértékelési adatok igazolják, hogy a munkavállalók egészségével és biztonságával kapcsolatos 
kockázatok szerények, és hogy a 98/24 / EK irányelvet betartják. 
 
648/2004 / EK rendelet 
 
Összetevők a 648/2004 / EK rendelet szerint 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
A keverékre és a benne lévő anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 
 
 
 

16. SZAKASZ: Egyéb információk  

 
 
 
A biztonsági adatlap 2-3. szakaszában említett veszély (H) jelölések szövege: 
 
Ox. Liq. 1   Oxidáló folyadék, 1. kategória 
Ox. Liq. 2   Oxidáló folyadék, 2. kategória 
Met. Corr. 1  Fémekre maró anyag vagy keverék, 1. kategória 
Acute Tox. 4  Akut toxicitás, 4. kategória 
Skin Corr. 1A  Bőrmarás, 1A kategória 
Eye Dam. 1  Súlyos szemkárosodás, 1. kategória 
Eye Irrit. 2  Szemirritáció, 2. kategória 
Skin Irrit. 2  Bőrirritáció, 2. kategória 
STOT SE 3  Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, 3. kategória 
Aquatic Chronic 3   Veszélyes a vízi környezetre, krónikus toxicitás, 3. kategória 
 
 
 
H271    Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású. 
H272    Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. 
H290    Fémekre korrozív hatású lehet. 
H302    Lenyelve ártalmas. 
H332    Belélegezve ártalmas. 
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318    Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319    Súlyos szemirritációt okoz. 
H315    Bőrirritáló hatású. 
H335    Légúti irritációt okozhat. 
H412    Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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Rövidítések: 
- ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk közúti szállításáról 
- CAS-szám: Chemical Abstract Service Number 
- CE50: tényleges koncentráció (50% -os hatás kiváltásához szükséges) 
- CE-SZÁM: Azonosító az ESIS-ben (a meglévő anyagok európai archívuma) 
- CLP: 1272/2008 / EK rendelet 
- DNEL: származtatott hatás nélküli szint 
- EmS: Vészhelyzeti menetrend 
- GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 
- IATA DGR: Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség veszélyes árukról szóló rendelete 
- IC50: Immobilizációs koncentráció 50% 
- IMDG: Nemzetközi Tengeri Kódex a veszélyes árukról 
- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
- INDEX MUTATÓSZÁM: Azonosító a CLP VI. Mellékletében 
- LC50: Halálos koncentráció 50% 
- LD50: halálos adag 50% 
- OEL: Foglalkozási expozíciós szint 
- PBT: perzisztens bioakkumulatív és mérgező, mint a REACH rendelet 
- PEC: Várható környezeti koncentráció 
- PEL: Becsült expozíciós szint 
- PNEC: várható koncentráció nélküli hatás 
- REACH: 1907/2006 / EK rendelet 
- RID: Rendelet a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról 
- TLV: küszöbérték 
- TLV felső határérték: Koncentráció, amelyet nem szabad túllépni a munkahelyi expozíció során. 
- TWA STEL: Rövid távú expozíciós határérték 
- TWA: Idővel súlyozott átlagos expozíciós határérték 
- VOC: Illékony szerves vegyületek 
- vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív, mint a REACH rendeletben 
- WGK: Vízveszélyességi osztályok (német). 
 
 
 
ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA 
1. Az Európai Parlament 1907/2006 / EK (REACH) rendelete 
2. Az Európai Parlament 1272/2008 / EK (CLP) rendelete 
3. Az Európai Parlament 790/2009 / EU rendelete (I Atp. CLP) 
4. Az Európai Parlament (EU) 2015/830 rendelete 
5. Az Európai Parlament 286/2011 / EU rendelete (CLP II. Atp.) 
6. Az Európai Parlament 618/2012 / EU rendelete (III. Atp. CLP) 
7. Az Európai Parlament 487/2013 / EU rendelete (IV. Atp. CLP) 
8. Az Európai Parlament 944/2013 / EU rendelete (V Atp. CLP) 
9. Az Európai Parlament 605/2014 / EU rendelete (VI Atp. CLP) 
10. Az Európai Parlament (EU) 2015/1221 (VII. Atp. CLP) rendelete 
11. Az Európai Parlament (EU) 2016/918 rendelete (VIII. Atp. CLP) 
12. (EU) 2016/1179 rendelet (IX. CLP CLP) 
13. (EU) 2017/776 rendelet (X Atp. CLP) 
14. (EU) 2018/1480 rendelet (XIII. Atp. CLP) 
 
 
 
 
 



BIZTONSÁGI ADATLAP 
  

 13 

Kibocsátás időpontja: 2019.05.02.   01. revízió    Oldalszámok: 13/13 

CHICCO ILLATMENTES FOLTELTÁVOLÍTÓ SPRAY AKTÍV OXIGÉNNEL  
CHICCO FRANGRANCE-FREE STAIN REMOVER SPRAY WITH ACTIVE OXYGEN 

BIZTONSÁGI ADATLAP - REACH II. Melléklete szerint – 830/2015/EK rendelet 

 
 
- Merck Index. - 10. kiadás 
- A kémiai biztonság kezelése 
- INRS - Fiche Toxicologique (toxikológiai lap) 
- Patty - Ipari higiénia és toxikológia 
- N.I. Sax - Ipari anyagok veszélyes tulajdonságai-7, 1989-es kiadás 
- IFA GESTIS honlap 
- az ECHA honlapja 
- A vegyi anyagok SDS-modelljeinek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és ISS (Istituto Superiore di Sanità) – 
Olaszország 
 
 
 
 
Megjegyzés a felhasználók számára: 
Az ebben a biztonsági adatlapban szereplő információk a legutóbbi verzió dátumakor meglévő saját tudásunkon alapulnak. 
A felhasználóknak ellenőrizniük kell a megadott információk alkalmasságát és alaposságát a termék minden egyes 
felhasználásának megfelelően. Ezt a dokumentumot nem szabad garanciának tekinteni egyetlen termék tulajdonságára 
sem. A termék használata nincs közvetlen ellenőrzésünk alatt; ezért a felhasználóknak saját felelősségükre be kell tartaniuk 
a hatályos egészségvédelmi és biztonsági törvényeket és előírásokat. A gyártó mentesül a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő felelősség alól. Biztosítson megfelelő képzést a kinevezett személyzet számára a vegyi termékek 
használatával kapcsolatban. 


