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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 termék neve: Rufin száraz sampon 

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

A keverék ajánlott felhasználása:  kozmetikai termék. Száraz hajsampon 

Ellenjavallt felhasználás: erre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre 

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Gyártó: Rufin cosmetic GmbH  

Auf dem Kessellande 1 

30900 Wedemark  

Telefon: +49 (0)5130-37990  

Telefax: +49 (0)5130-3799120   

www.rufin.de  

e-mail: schaer@rufin.de 

1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Németország: 

Tel: 05130/379913 

Magyarország 

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 osztályba sorolása 

A keverék osztályozása a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 GHS02 

Flam. Aerosol 1.   H222, H229 

       A H  mondatok, valamint az osztályba sorolási kategóriák teljes szöveg a 16. szakaszban van     

      feltüntetve 

2.2 Címkézési elemek 

Címkeelemek  a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 
 Veszélyt jelző piktogram:  
   
 

http://www.rufin.de/
mailto:schaer@rufin.de
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Figyelmeztetés   Veszély 
Figyelmeztető mondat  H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol  

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 
megrepedhet 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
Általános P102 Gyermekektől elzárva tartandó . 
       
Megelőzés  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 
P261 Kerülje a permet belélegzését 
P271.Kizárólag szabadban, vagy jól szellőző helyiségben 

használható 
Tárolás P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C 

hőmérsékletet meghaladó hő 
Hulladékkezelés   P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi  

előírások szerint 
   

 

2.3 Egyéb veszélyek 

Nem megfellelő szellőzés esetén a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhet. Kizárólag 

rendeltetés-szerűen használja. Csak a teljesen kiürült palack kerülhet a szelektív 

hulladékgyűjtőbe..  

 

3. SZAKASZ:  ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE  VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

3.1 Anyagok: nem alkalmazandók 

3.2. Kémiai jellemzés: keverék.  

összetevő neve azonosítók koncentráció, % Osztályozás 

1272/2008/EK szerint 

bután 

(C megjegyzés) (U 

megjegyzés) 

 

CAS szám: 106-97-8 

EK szám: 203-448-7 

Index szám: 

601-004-00-0 

REACH reg. szám: 

01-2119474691-32 

 

75 - <90 Flam.Gas 1, H222 

Press Gas (Comp.), 

H280 

Etanol CAS-szám. 64-17-5 

EK-szám. 200-578-6  

Index szám 

603-002-00-5 

REACH Reg szám. 

01-2119457610-43- 

Index 

1 -<5 Flam.Liq.2, H225 

Eye Irrit.2, H319 

Kvaterner ammónium 

vegyületek, di, C16-

CAS-szám.  

92129-33-4  
<1 Eye Dam1, H318 



Rufin száraz sampon  Biztonsági adatlap 

 

Felülvizsgálat dátuma: 2017.10.11 

Verzió 1.0     

3/11 oldal 

18- alkil-dimetil 

kloridok 

EK-szám 295-835-2 

REACH Reg.szám. 

01-2119485041-46- 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic 

Chronic1,H410  

 
A H mondatok  és az osztályozási kategóriák teljes szövege a 16. Szakaszban található.  
 
Az összetevők megadása a 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről szerint: 

Ingredients: BUTANE, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, ALCOHOL DENAT., 
PARFUM, DISTEARYLDIMONIUM CHLORIDE, [+/- ALLERGENE]. 

 

4. SZAKASZ:  ELSŐ SEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések 

Általános:    Az érintett személyt nem szabad felügyelet nélkül hagyni. El kell vinni a veszély zónából 

és nyugalmi helyzetbe helyezni, betakarni, melegen tartani. A szennyezett, átitatott ruhát 

azonnal le kell vetni. Panasz, vagy gyanú esetén orvoshoz kell fordulni. Öntudatlan 

személyt stabil oldalfekvésbe kell helyezni és tilos neki bármit szájon át adni 

Belélegezve: Ha a légzés szabálytalan, vagy légzésleállás következik be, azonnal orvoshoz kell vinni 

és elősegély nyújtási intézkedéseket kell tenni. Friss levegőt kell biztosítani.  

Bőrrel érintkezve: A termékkel érintkezett bőrfelületet, vízzel és szappannal   le kell mosni. 

Szemmel érintkezve: A szemet azonnal, nyitott szemhéjakkal, legalább 10 percig alaposan, tiszta  

vízzel mosni. A kontaktlencsét, ha lehet, ki kell venni. tovább öblíteni.  

Lenyeléskor: A szájat ki kell mosni. Tilos hánytatni  

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások:  

 Nem ismert 

4.3 A szükséges azonnali és speciális orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése     

            Nincs speciális kezelés 

5. SZAKASZ:  TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: Vízpermet, BC por 

Alkalmatlan oltóanyag: nagynyomású vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:  

Nem megfelelő szellőzés, vagy használat esetén robbanásveszélyes/könnyen gyulladó gőz-

levegő elegy képződhet 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Különleges intézkedés nem szükséges 

 

6. SZAKASZ : INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

6.1  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

 Nem sürgősségi ellátó személyzet esetén: A személyeket biztonságos helyre kell vinni 

Sürgősségi ellátóknak   Por, gőzök, aeroszol és gázok képződése  

esetén légzésvédőt kell viselni 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

            Csatornába, talajvízbe, felszíni vizekbe jutását meg kell akadályozni. A tisztításra használt 

szennyezett vizet össze kell gyűjteni és előírások szerint hulladékként kezelni 

6.3.  A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: 
A csatornafedeleket le kell zárni 
További információk: 
A szabadba jutott terméket össze kell gyűjteni és hulladékként kezelni.. Megfelelő szellőzést 
kell biztosítani 
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 

adat nem áll rendelkezésre 

7. SZAKASZ : KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1. A biztonságos kezelésre utaló óvintézkedések 

Javaslatok 

Intézkedések a tűzveszély, aeroszol és porképződés csökkentésére: 
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtó forrásoktól távol kell 
tartani. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus feltöltődés ellen intézkedéseket kell 
tenni. Csak jól szellőztetett helyiségben használja. Ne tegye ki 50°C-nál magasabb 
hőmérsékletnek 

 
Higiéniai intézkedések: 

Használat után kezet kell mosni. A munkavégzés helyén nem szabad enni, inni, 
dohányozni. Az étkezésre kijelölt helyiségbe való belépés előtt a szennyezett ruhát le 
kell vetni. Élelmiszerektől, italoktól takarmánytól távol tartandó. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolás 
Jól szellőztetett, hűvös helyen kell tárolni. 
Közvetlen napsugárzástól védeni kell, 
Nem szabad 50°C/122°F feletti hőmérsékletnek kitenni 
Együtt tárolási utasítások:  
Élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni 

7.3. Meghatározott végfelhasználás:  

Adat nem áll rendelkezésre 

 

 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték:  

Magyarország 5/2020(II.6.) ITM rendelet 

Bután (CAS 106-97-8): ÁK-érték: 2350mg/m3 

                        CK-érték: 9400 mg/m3 

Etanol (CAS 64-17-5) ÁK-érték: 1900 mg/m3 

                        CK-érték: 3800 mg/m3 

 

  

  

 Németország – TRGS 900 

 

Anyag neve 

CAS Nr 

SMW 

(ppm) 

SMW 

(mg/m3) 

KZW 

(ppm) 

KZW 

(mg/m3) 

Bután 

106-97-8 

1000 2400 4000 9800 

Etanol 

64-17-5 

500 960 1000 1920 

Megjegyzés: 

KZW rövid ideig tartó expozíciós  határérték 

SMW műszak átlagérték (hosszantartó expozíciós határérték) 
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DNEL értékek 

Összetevő neve Expozíciós út Érték Felhasználó Az expozíció 

időtartama 

Kvaterner ammónium 

vegyületek, di, C16-

18- alkil-dimetil 

kloridok 

ember, belélegzés 9,7 mg/m3 Munkások Krónikus – 

szisztémás 

hatás 

Kvaterner ammónium 

vegyületek, di, C16-

18- alkil-dimetil 

kloridok 

ember, bőrön át 14 

mg/testsúlykg/nap 

Munkások Krónikus – 

szisztémás 

hatás 

 

PNEC értékek 

Összetevő neve Érték Szervezet Környezet Az expozíció 

időtartama 

Etanol 580 mg/l mikroorganizmusok tisztítómű 

(STP) 

rövid ideig tartó 

(egyszeri) 

Etanol 2,75 mg/l vízi szervezetek víz szakaszos 

kibocsátás 

Kvaterner 

ammónium 

vegyületek, di, C16-

18- alkil-dimetil 

kloridok 

0,21 vízi szervezetek tisztítómű 

(STP) 

rövid ideig tartó 

(egyszeri) 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

 Megfelelő műszaki ellenőrzés 

 Megfelelő szellőzést kell  biztosítani.  

Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök 

Szem-/arcvédelem: 

Rendeltetésszerű használat esetén nem szükséges.  Ne permetezze a szmbe. 

Kézvédelem 

Rendeltetésszerű használat esetén védőkesztyű használata nem szükséges. 

Egyéb bőrvédelem 

Használat után kezet kell mosni. A kézvédő krém használat ajánlott 

Légzésvédelem:  

Lehetőleg a szabadban, vagy jól szellőző helyiségben használandó. Rendeltetésszerű 

használat esetén védőfelszerelés alkalmazása nem szükséges 

 

Környezeti expozíció korlátozása: 

A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényben tárolandó 

 

9. SZAKASZ  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Külső megjelenés:   aeroszol 

Szín:     fehér 

Szag:     termékspecifikus 

Szag küszöbérték   nem meghatározott 
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pH      nem meghatározott 

Olvadáspont/fagyáspont  nem meghatározott 

Forráspont/tartomány    nem alkalmazható, mivel aeroszol* 

Lobbanáspont/tartomány   nem alkalmazható, mivel aeroszol* 

Párolgási sebesség   nem meghatározott 

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) A CLP kritériumok szerint megfelelően tűzveszélyes aeroszol 

Égési hőmérséklet   adat nem áll rendelkezésre 

Robbanási tulajdonságok  adat nem áll rendelkezésre 

Alsó robbanási határ   2,5 tf%, 20°C-on 

Felső robbanási határ   15tf% 

Gőznyomás    3 bar 20°C-on 

     6 bar 50°C-on 

Sűrűség    0,63 g/cm3 

Oldhatóság     nem meghatározott 

Oldódás vízben    nem vagy kis mértékben elegyedik 

Eloszlási hányados n-oktanol/víz nem meghatározott 

Öngyulladási hőmérséklet  287°C    

Bomlási hőmérséklet   nem meghatározott   

Viszkozitás    nem releváns, aeroszol 

Oxidálódó tulajdonságok  nem oxidáló 

 

9.2. Egyéb információk   

Oldószer tartalom   89,94% 

*A keverék a hajtógáz hozzáadása után válik késztermékké. Egyes jellemzők a hermetikus zárás miatt 

nem mérhetők.  További információk nem állnak rendelkezésre 

     

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1. Reakciókészség 

A termék  tűzveszélyes, lásd az alábbi 10.4 és 10.5 szakaszok 

10.2. Kémiai stabilitás 

Lásd 10.4. szakasz 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  

Veszélyes reakció nem ismert 

10.4. Kerülendő körülmények:  

Tilos nyílt lángra, vagy más gyújtóforrásra permetezni 

Hevítés 

Robbanás, vagy tűzveszély elkerülésére vonatkozó intézkedések: 

Közvetlen napsugárzástól védeni kell 

Fizikai körülmények, amelyeket kerülni kell 

Magas hőmérséklet 

10.5. Nem összeférhető anyagok:  

Adat nem áll rendelkezésre 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Lásd 5. szakasz 

 

11.SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
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A termékre vonatkozóan  vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. 

Az osztályozáshoz használt eljárás: 

az osztályozás az összetevők adatai alapján, számításos eljárással  történt 

Toxikológiai adatok: 

Akut toxicitás   Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Bőrkorrózió/bőrirritáció       Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 
 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 
 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció   

bőr   Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 
 

légszószervek  Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Csírasejt-mutagenitás  Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Rákkeltő hatás   Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 
 

Reprodukciós toxicitás Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján  

az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Célszervi toxicitás (ismételt expozíció) Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján  

az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

Aspirációs veszély  Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.)12. SZAKASZ:   
12. SZAKASZ:  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

12.1 Toxicitás 

             Akut vízi toxicitás  Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

 

Összetevő neve Végpont Érték Faj Expozíciós idő 

bután LC50 27,98 mg/l hal 96 óra 

bután EC50 7.71 mg/l alga 96 óra 

rtanol LC50 14,2 mg/l hal 96 óra 

Kvaterner 

ammónium 

vegyületek, di, 

C16-18- alkil-

dimetil kloridok 

LC50 21,3 mg/L hal 96 óra 

Kvaterner 

ammónium 

vegyületek, di, 

EC50 0,16 mg/l vízi gerinctelenek 48 óra 
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C16-18- alkil-

dimetil kloridok 

 

Krónikus vízi toxicitás Osztályba nem sorolt (a rendelkezésre álló adatok alapján az  

osztályozás kritériumai nem teljesülnek.) 

 

Összetevő neve Végpont Érték Faj Expozíciós idő 

etanol LC50 9,248 mg/l vízi gerinctelenek 2 nap 

Kvaterner 

ammónium 

vegyületek, di, 

C16-18- alkil-

dimetil kloridok 

LC50 1,72 mg/l vízi gerinctelenek 21 nap 

11 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  

 Biológiai lebonthatóság: A releváns összetevők biológiailag könnyen lebonthatóak 

Az összetevők biológiai lebonthatósága 

 

Összetevő neve Módszer Lebonthatóság Idő 

etanol oxigénfelhasználás 74% 5 nap 

 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

 Adat nem áll rendelkezésre 

 Az összetevőkre vonatkozó adatok: 

 

Összetevő neve BCF LogKOw BSB5/CSB 

bután - 1,09 (pH: 7, 20 °C) - 

etanol - -0,35 (pH 7,4, 24 °C) - 

Kvaterner ammónium 

vegyületek, di, C16-18- 

alkil-dimetil kloridok 

256 8,2 (pH: 7, 25 °C - 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

Adat nem áll rendelkezésre 

 

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei 

            Adat nem áll rendelkezésre 

12.6. Egyéb káros hatások 

         Adatok nem állnak rendelkezésre 

 

Endokrin károsító tulajdonságok: nem tartalmaz listba vett anyagot 

 

13. SZAKASZ:  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék  

Hulladékelhelyezési módszer A hulladékká vált terméket előírások szerint kell kezelni. 

Nem szabad kommunális hulladékkal együtt kezelni. Nem 

szabad a csatornába, környezetbe engedni 
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A hulladék besorolása az európai hulladékjegyzék kód szerint kell történjen: 

 

15 01 04  Fém csomagolási hulladék 

15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

   csomagolási hulladék 

16 05 04  nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a  

                halonokat is) 

Csomagolás 

Hulladékelhelyezési módszer Az üres csomagolást tilos erőszakkal felnyitni. Kizárólag a 

teljesen kiürült palack kerülhet újrahasznosításra. 

 

14. SZAKASZ SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1 UN-szám UN1950 UN1950 UN1950 UN1950 

14.2 Az ENSZ 

szerinti megfelelő szállítási 

megnevezés 

AEROSZOLOK AEROSOLS AEROSOLS Aerosols, 
flammable 

14.3Szállítási 

veszélyességi osztály(ok) 

2.1 
 

 
 

2.1 
 

 
 

2.1 
 

 
 

2.1 
 

 
 

14.4 Csomagolási csoport - - - - 

14.5 Környezeti veszélyek nem. nem nem  nem 

 

   14.6 A felhasználót érintő különleges intézkedések  adat nem áll rendelkezésre  

 

   14.7  A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC  

        szabályzat  szerinti ömlesztett szállítás   nem alkalmazandó 
 
Az UN modellszabályozási előírások adatai 
Közúti,  vasúti, folyami szállítás ADR/RID/ADN 
UN- szám    1950 
Megfelelő szállítási megnevezés NYOÁS ALATTI TARTÁLY 
Osztály     2 
Osztályozási kód   5F 
Bárca     2.1 
Különleges előírások   190,327,344,625 
Osztályozási kód   2 
Alagútkorlátozás   D 
 
Tengeri szállítás, IMDG 
UN-szám    1950 
Megfelelő szállítási megnevezés NYOMÁS ALATTI TARTÁLY 
Osztály     2 
Bárca     2.1 
Különleges előírások   63,190,277,344,381,959 
Kivételezett  mennyiség   E0 
Korlátozott mennyiség (LQ)  1L 
EmS     F-D, S-U 
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Légi szállítás, IATA 
UN szám    1950 
Megfelelő szállítási megnevezés AERROSOLS, flammable 
Osztály     2 
Bárca     2.1 
Különleges előírások   A145, A167 
Kivételezett mennyiség (EQ)  E0 
Korlátozott mnnyiség (LQ)  30 kg 
  

 

15. SZAKASZ:  SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
 
A termék illékony szerves anyag tartalma: (201 

VOC: 89,84% 
566,6 g/l 

 
1907/2006/EK REACH rendelet: 
       XIV. melléklet Az engedélyköteles anyagok jegyzéke  nem tartalmaz listába vett anyagot 
       Különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok  nem tartalmaz 
 

XVII melléklet -Egyes veszélyes anyagok,   nem tartalmaz a mellékletben felsorolt  
készítmények és árucikkek gyártásával,   anyagot 
forgalomba hozatalával és felhasználásával  
kapcsolatos korlátozások 
 
Egyéb EU rendeletek: 
Európai adatbázisok     minden összetevő benne van a  

listában, vagy kivétel 
1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról nincs a listában 
649/2012/EK (PIC) rendelet a veszélyes anyagok behozataláról és kiviteléről nincs a listában 
Seveso irányelv     a termék a Seveso hatálya alá tartozik 
 
Veszélyességi kategóriák 

Név Alsó küszöbmennyiség 
(tonna) 

Felső küszöbmennyiség 
(tonna) 

P3a Tűzveszélyes 
aeroszolok, amelyek 
tűzveszélyes gázokat  vagy 
folyadékokat tartalmaznak 

150 500 

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés : nem áll rendelkezésre 

 

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:  
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    és adatforrások:    adat nem áll rendelkezésre 
 

 
Osztályozás a 1272/2008/EK CLP rendelet alapján: 

       Flam. Aerosol 1.   H222, H229 

 

 
A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H mondatok teljes szövege: 
H220  Rendkívül tűzveszélyes gáz 
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék 
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
A biztonsági adatlapon található osztályozási kategóriák teljes szövege  
Flam Gas.1, H220   TŰZVESZÉLYES GÁZ – 1 kategória 
Flam Aerosol. 1, H222,H229 TŰZVESZÉLYES AEROSZOL – 1 kategória 
Flam Liq. 2, H225   TŰZVESZÉLY FOLYADÉK – 2 kategória 
Press Gas., H280   NYOMÁS ALATT LEVŐ GÁZ 
Eye Irrit. 2, H319    SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ – 2 kategória 
 

 
Egyéb információ: A biztonsági adatlapban közölt információk a jelenlegi ismereteken és a termék 
beszállítási állapotán alapulnak.  

 


