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Kiállítás dátuma: 2001.05.30. Felülvizsgálva: 2013.07.28. Verziószám: 4  
 

BIZTONSÁGI  ADATLAP 

1. SZAKASZ: A keverék és a vállalkozás azonosítása  
1.1.Termékazonosító: Pannoncolor Ecsetmosó 
      Termék cikkszáma: 26010510, 26010520 
      Kereskedelmi neve: Ecsetmosó  
1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Beszáradt akrilfesték kioldására 
elsősorban ecsetből. Ellenjavallt felhasználási terület nem ismeretes. 
1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Pannoncolor Kft. 
      Cím: 1107 Budapest, Barabás u. 6. Hungary 
      Telefon: (+36 1) 262-7192, Fax: (+36 1) 260-0450 
      E-mail: info@pannoncolor.hu 
      Biztonsági adatlapért felelős személy: dr. Balásy István  
      Cím: 1107 Budapest, Barabás u. 6. Hungary 
      Telefon: (+36) 30 932 0483 (csak munkaidőben) 
      E-mail: istvanbalasy@gmail.com 
1.4.Sürgősségi telefonszám: 
      Fodor József Országos Közegészségügyi Központ 
      Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat 
      Cím: H-1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
      Telefon: 06 1 476 6464, 06-80/201-199 (0-24 h) 
 
2.  SZAKASZ: A veszély meghatározása 
2.1. A keverék osztályozása:  
2.1.1. Osztályba sorolás a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: 
Figyelmeztetés: VESZÉLY  
Veszélyek megnevezése: 
Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 2 kategória;  
A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok: 225, 312,315, 319, 332, 336, EUH066 

Veszélyt jelző piktogramok:            
Az óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102, P210, P211, P260, P271, P302+352, P304+341, P305+351+338 
 
2.1.2. Osztályba sorolás a 67/548/EGK irányelv szerint (REACH) 
          Tűzveszélyes F;  
A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: 11, 20/21, 36, 37/38, 41, 52, 65, 66, 67 
 

Veszélyt jelző piktogramok:    Xn           F ; 
 
A keverék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S2, S20, S24, S25, S26, S36/37, S46, S61, S62            
A  H-, P-, R- és S-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
2.2. Címkézési elemek: 
2.2.1.Címkézés az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
         Veszélyt jelző piktogramok: 

                               
                        
Figyelmeztetés: VESZÉLY 
A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok: 225, 312,315, 319, 332, 336, EUH066 
 
Az óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102, P210, P211, P260, P271, P302+352, P304+341, P305+351+338 
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2.2.2.  Címkézés a 67/548/EGK irányelv szerint 

  Veszélyt jelző piktogram:    Xn            F  
 
A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok: 11, 20/21, 36, 37/38, 41, 52, 65, 66, 67 
 
A keverék biztonságos használatára utaló S-mondatok: S2, S20, S24, S25, S26, S36/37, S46, S61, S62            
 
2.3. Egyéb veszélyek: nincs elérhető különleges információ. 
 
3.  SZAKASZ: Összetételre vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
3.1. Keverék: Aktív oldószerek keveréke. 
 
Veszélyes    % (m/m)       EINECS szám      Veszélyesség (CLP)      / Veszélyesség (REACH)                            
Xilol               40-60     215-535-7                     Tűzv.foly.3, H226, Akut tox.4 H332, Akut tox.4 H312, Skin irrit 2 H 315  / 
                                                                                                                 Xn, R10,20/21,38,65,67,52 S: 2,25 
Etilacetát        20-30 205-500-4               Tűzv.foly.2, H225, 319, EUH066   STOT SE 3 H336  / 
                                                                                                                 F, Xi    R: 11,36,66,67 S: 2,16,26,33 
 
Izobutanol      20-30 201-158-0   Tűzv.foly.3, H226, Szemirritáció 1 H318, Bőrirritáció 2, H315, STOT SE 3 H336,  
                                                                                                 STOT SE 3 H335  / 
                                                                                                                 Xi  R: 10,37/38,41,67  S: 2,7/9,13,26,37/39 
   
   
4.  SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 
Utasítások belégzés esetére: A sérültet friss levegőre kell vinni. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy 
lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigénbelélegeztetést kell alkalmazni. 
Utasítások bőrre kerülés esetére: A szennyezett ruházatot távolítsuk el. A szennyeződött bőrfelületet bő vízzel mossuk le. 
Utasítások szembe kerülés esetére: Öblítsük bő vízzel legalább 10 percen keresztül,a szemhéjakat szélesre nyitva. Hívjunk 
szemorvost. 
Utasítások lenyelés esetére: Azonnal itassunk sok vizet. A következő(ke)t adjuk: aktív szén, hashajtó. Tejet, emészthető 
olajat ne adjunk. Hányás esetén óvatosság, belégzés veszélye. Légutakat tartsuk szabadon. Hivjunk orvost. Nagyobb 
mennyiség lenyelése után gyomormosás. 
4.2.  A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A gőze iritálja a szemet és a légzőrendszert. Hatással lehet  
a központi idegrendszerre,gyomorra, vesére és májra. 
Késleltetett hatások: Zsírtalanítja a bőrt, hatással lehet: légutakra, idegrendszerre, fejfájást fáradságot is okozhat. 
4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
Lenyelés esetén gyomormosás (aspiráció veszély fennáll, ezért eszméletlen sérült esetében 
intubálás nélkül a gyomormosás tilos). Tüneti kezelés, Naloxon ajánlott. Szaktanácsért az orvosok forduljanak az 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálathoz. 
5.  SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag: Alkalmas oltószerek:, szén-dioxid (CO2), alkoholnak ellenálló oltóhab, oltópor, vízpermet 

5.2. A keverékból vagy keverékből származó különleges veszélyek: 
Éghető, gőzei a levegőnél nehezebbek. Szobahőfokon levegővel robbanóelegyet képez, 
gyújtóforrástól távol kell tartani. Tűz esetén sűrű, fekete füst, szénmonoxid, széndioxid , nitrogénoxidok képződhetnek.  
A veszélyes bomlástermékek belégzése komoly egészségkárosodást okozhat. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:  
Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában friss levegős légzőkészülék nélkül. A tűzfészek 
közelében lévő zárt dobozokat hűteni kell! 
 
6.  SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A gőzöket/aeroszolokat ne lélegezzük be. 
A helyiségben friss levegőt kell biztosítani. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Szennyvíz rendszerbe engedni tilos! Akadályozzuk meg, hogy az anyag csatornába, 
élővízbe, talajba kerüljön. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Az esetlegesen kifolyt folyadékot nem éghető 
felszívóképes anyaggal (pl. homok, perlit, vermikulit, Chemisorb®) kell felitatni, majd felszedni és gondoskodni kell az 
eltávolításáról. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságokat értesíteni kell. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos figyelmeztetésekhez lásd.a 13. szakaszt. 
 
7.  SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
A helyiségekben elegendő légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A keletkező gázt/gőzt/permetet nem szabad 
belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Levegővel robbanóképes keveréket képezhet, üres 
tisztítatlan tartályokban is. Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás!  
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Szorosan zárt edényzetben, jól szellőzött 
helyen, gyújtóforrástól és hőtől távol tartandó (max. 30 °C). 
7.3. Meghatározott végfelhasználás: Mindig eredeti göngyölegben kell tárolni. Figyelembe kell venni a címkén található 
útmutatásokat. 
8.  SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:    
8.1. Ellenőrzési paraméterek:  
Megnevezés CAS szám        AK-érték mg/m³ CK-érték mg/m³ MAK-érték mg/m³ Jellemző tulajdonság/hivatkozás 
Xilol            1330-20-7            221                        442                                                    b                                 EU1 
b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK- értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót 
csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe. 
ingerlő anyag ( izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet alapján a veszélyes anyag esetében  
a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mérték, 
amely szinten a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.  
8.2.1. Műszaki ellenőrzés: A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki intézkedések elsőbbséget élveznek 
az egyéni védőfelszerelések használatával szemben. Gondoskodjék megfelelő szellőzésről. Ahol ésszerűen megvalósítható,  
ott ezt egy helyi légelszívó szellőzéssel kell megoldani, jó általános légeltávolítással. 
8.2.2. Személyi védelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 
Bőrre kerülés esetén lemosás után bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni. 
Védőszemüveg viselése szükséges. Az anyaggal való munka során védőkesztyű viselése szükséges. Általános munkához 
ajánlott típus: Nitril-kaucsuk, 0,11 mm vastag, áttörési idő >480 min. A keletkező gázt/ füstöt/ gőzt/ és permetet nem szabad 
belélegezni. Kisebb koncentrációban A jelű szűrőbetétes gázálarc, nagy koncentrációban friss levegős légzésvédelem kötelező. 
A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges. 
A munkavállalók rendszeres orvosi ellenőrzése (előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálat) szükséges.   
    
9.  SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Forma:                       átlátszó folyadék 
Szín, jellemzők:                                           színtelen 
Szag:                                                             jellegzetes, édeskés szagú 
Vonatkozó biztonsági adatok 
Olvadáspont:    -118 °C 
Forráspont/ forrási 
hőmérséklettartomány:                                79 °C  
Lobbanáspont:                                              >23 °C 
Gyulladáspont:                                             > 300 °C 
Páranyomás: (20 °C)                               nincs meghatározva    

Sűrűség: (20 °C)     0,8  g/cm3  
Vízben való oldhatóság:    nem elegyedik  
Oldhatóság benzinben:   teljesen 
pH érték: (20°C)   nincs meghatározva 
Viszkozitás: (20 °C)   vízszerű   
A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak: 
Alsó robbanási határ : 1,5 %(V ) 
Felső robbanási határ : 6,0 %(V) 
9.2. Egyéb információk: 
A fizikai jellemzők kb. értékek és a használt biztonsági vonatkozású összetevőkre vonatkoznak 
 
10.  SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 
10.1. Reakciókészség: Rendeltetésszerű kezelés esetén veszélyes reakciók nem várhatók.   
10.2. Kémiai stabilitás: 
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Normál körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:  
Erős oxidáló szerektől, erősen savas és lúgos anyagoktól távol tartandó. 
10.4. Kerülendő körülmények: Hő, láng és szikra. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidáló szerek, erősen savas és lúgos anyagok 

. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási körülmények között nincs bomlás. 
 
11.  SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:  
Általános leírás: Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hányinger, hányás. Felszívódása után: szédülés, részegség, kábultság, 
légzésbénulás. 
Xilol 
Heveny toxicitás : Bőrrel érintkezve ártalmas. Belélegezve ártalmas. 
Marás/ irritáció a bőrön: Bőrirritáló hatású 
Súlyos szemkárosodás/-irritáció: Súlyos szemirritációt okoz. 
Aspirációs veszély: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció): Légúti irritációt okozhat. 
Specifikus célszerv-toxicitás ( ismételt expozíció): Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén ( dermális,belégzés,orális) 
károsíthatja a szerveket( tüdő, bőr) 
LD50 per os patkány 4300 mg/kg, LD50 dermális nyúl 4300 mg/kg, LC50 inhaláció patkány (mg/l) 18,8-25,9 mg/l/4ó 
ATE (orális) 4300 mg/kg, ATE (dermális ) 1100,00000 mg/kg, ,ATE ( gőzők) Mg/l/4ó 
Izobutanol 
Akut toxicitás értékelése: 
Egyszeri lenyelés esetén alacsony toxicitás. Bőrrel érintkezve alacsony toxicitás. Egyszeri belégzésnél gyakorlatilag nem 
mérgező. 
Kísérleti/számított adatok: LD50 patkány(orális): 2.830 – 3.350 mg/kg ( OECD-irányelv 401) 
LC50 patkány ( belélegezve ):> 18,18 mg/l 6h (egyéb), LD50 nyúl ( dermális):> 2.000 – 2.460 mg/kg ( OECD-irányelv 402) 
Irritáló hatás értékelése: 
Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőrirritáló hatású. 
Kísérleti/számított adatok: 
Maró/irritatív hatás bőrön:nyúl:Irreverzibilis károsodás (OECD-irányelv 405) 
Légzőszervi/bőr szenzibilizáció 
Szenzibilizáló hatás értékelése: 
Állatkísérletekben nem bőrszenzibilizáló( túlérzékenységet okozó) hatású. Termékvizsgálat nem történt. Az információ 
hasonló szerkezetű és összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. 
Kísérleti/számított adatok: 
Tengerimalac maximalizálási teszt ( GPMT ) tengerimalac: nem szenzibilizáló. Termékvizsgálat nem történt. Az információ 
hasonló szerkezetű és összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. 
Mutagenítás értékelése: 
Baktériumokban az anyag nem mutatott mutagén hatást. Emlős sejttenyészetekben az anyag nem mutatott mutagén hatást. 
Emlősállatokkal végzett vizsgálatokban az anyag nem mutatott mutagén hatást. 
A reprodukciós toxicitás értékelése: Állatkísérletek eredményei fertilitást károsító hatást nem mutatnak. 
Fejlődési toxicitás, teratogenicitás értékelése: 
Állatkísérletek eredményei magzatkárosító hatásra nem utalnak. 
Emberre vonatkozó tapasztalatok 
Kísérleti/számított adatok: A nagy koncentrációk narkotizáló hatásúak. 
Célszervi toxicitás (STOT)- egyszeri expozíció kiértékelése: Irritálhatja a légutakat. 
Célszervi toxicitás (STOT)- egyszeri expozíció kiértékelése: Narkotizáló hatás lehetséges(álmosság,szédülés) 
Ismételt dózisú toxicitás értékelése:Állatoknál nem tapasztaltak anyag specifikus szervi toxicitást magas dózisok ismételt 
beadása esetén. 
Aspirációs veszély: Aspirációs veszély nem várható. 
12.   SZAKASZ: Ökológiai információk 
Általános leírás: Ökológia – általános : Veszélyes a környezetre. 
Ökológia – levegő : Nem veszélyes az ózonrétegre (1999/45/EK). 
12.1. Toxicitás: Toxicitás halakra: LC50(Leuciscus idus): 8140 mg/l , 48h 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat. 
12.3. Bioakkumulációs képesség: nem várható (log P o/v)<1 . 
12.4. A talajban való mobilitás: A környezetben nem halmozódik fel. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei : nincs adat. 
12.6. Egyéb káros hatások: Nagy koncentrációban a vizi szervezeteket károsítja. 
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13.  SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek  
Nem tehető a háztartási hulladékhoz. A termék nem engedhető a csatornába. A helyi szabályozásnak megfelelő különleges 
tárolás szükséges. Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít. A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell 
kezelni, mint a terméket.  
Hulladékjegyzék-(EWC) kód: 08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-
hulladékok 
Csomagoló anyagra: A használt/szennyezett csomagolást a lehető legjobban ki kell üríteni, és veszélyes hulladékként kell 
kezelni. Hulladékjegyzék-(EWC) kód: 150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok 
 
14.   SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
14.1. UN-szám: UN1263 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: festék  
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): ADR/RID, ADN: Klasse 3, Code: F1 
IMDG: Class 3, Code IATA: Class 3 
14.4. Csomagolási csoport:   III 
 
15.   SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok: A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni. 

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS  1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításairól, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 

2. A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010.május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról. 

3. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és módosításai. 

4. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosításai. 

5. Veszélyes hulladékra vonatkozó hazai előírások:  
98/2001. (VI.15) Korm. rendelete a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
és módosításai. 
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és módosításai. 
2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról. 

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 
220/2004 (VII.21.) Korm. Rendelet és módosításai. 

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 
1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások: 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosításai. 

 
 
16.   Egyéb információk 
Módosításra került részek: 1-16. pont 
 
A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló figyelmeztető H-mondatok teljes szövege:  
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H 318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
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A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok teljes szövege: 
P102       Gyermekektől távol tartandó. 
P210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás!  
P211  Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P260    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P271   Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P302 + P352    HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304 + P341    BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305 + P351 + P338    SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
 
A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló figyelmeztető R-mondatok teljes szövege:  
R10 Kevésbé tűzveszélyes. 
R11 Tűzveszélyes. 
R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. 
R36  Szemizgató hatású. 
R37/38  Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R38  Bőrizgató hatású. 
R41  Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R52 Ártalmas a vízi szervezetekre. 
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció(idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 
R66  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
R67  Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
 
A Biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló, az anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok teljes szövege: 
S2  Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S20         Használat közben enni, inni nem szabad. 
S24         A bőrrel való érintkezés kerülendő. 
S25         Kerülni kell a szembejutást. 
S26         Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni  
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell  
               mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap. 
S62  Lenyelése esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. 
 
A Biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésünkre bocsájtott dokumentációk alapján készült. A biztonsági adatlapban közölt 
információk legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes volt.  
A megadott információk csak iránymutatónak vannak szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, tároláshoz, szállításhoz, hulladék elhelyezéshez  
és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem 
biztos, hogy érvényes az anyagra, ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos 
körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. 
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