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

 

1.1 Termékazonosító: Szagtalan hígító 
1.2 A keverék megfelelő azonosított 

felhasználása, illetve ellenjavalt 

felhasználása: 

hígító professzionális felhasználásra, 

ellenjavallt felhasználás nem ismert 

 

 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának 

adatai 
Gyártó:  
Apa Polska Sp. z o.o. Sp.K. 

ul. Szkolna 19a 

62-006 Kobylnica 

Lengyelország 

Telefon: +48 61 81 50 881 

Fax: +48 61 81 50 883 

Forgalmazó: 

Mudrák Béla 

Vörösmarty utca 30. 

Budapest, 1028 

Felelős személy: Mudrák Béla,  

e-mail: kurosawa@mail.datanet.hu 

 

1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1097, Budapest, 

Nagyvárad tér 2. 

Díjmentesen hívható zöld telefonszám: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal) 

 

 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 

 
2.1 A keverék osztályozása: 

 

Az 1999/45/EC irányelv szerint a termék veszélyes:  

Xn; Ártalmas,  

R66, R65, R53 

 

2.2. Címkézési elemek:    

 

 

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárososdást okozhat 

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 

R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

 

 

S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni  

S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az 

edényzetet vagy a címkét 

 

2.3 Egyéb veszélyek:  

 

A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagokat (erősen perzisztens, erősen bioakkumulatív) illetve nem vonatkozik rá az 

1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete. 

 

 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.2 Keverékek 

Kémiai megnevezés CAS-szám EK-szám  Tömeg 

(wt%) 

Veszélyességi jelzések 

DSD szerint                 CLP szerint 

Izoparaffin-

szénhidrogének C9-

C12 

90622-57-4  292-459-0  47 - 52 % 
Xn; R 65; R66; 

R53;  

Asp. Tox. 1  

H304 

EUH066 

Izoparaffin-

szénhidrogének (C11-

C15) 

90622-58-5  292-460-6  48 - 53 %  Xn; R 65;R 66;  

Asp. Tox. 1  

H304 

EUH066  
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Az R- és H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
 

4.1 Az elsősegély-nyújtási 

intézkedések ismertetése 

 

Általános megjegyzések: Tünetek vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz. Eszméletlen sérültnek ne adjunk semmit 

szájon át, helyezzük stabil oldalfekvésbe és hívjunk orvost.  

Belélegzést követően: A sérültet vigyük friss levegőre, kényelmes helyzetbe fektessük vagy ültessük le, nyugtassuk 

meg, akadályozzuk meg a test hőmérséklet vesztését, rendellenes légzés esetén alkalmazzunk 

lélegeztetést. Ha a tünetek nem múlnak el, forduljunk orvoshoz. 

  

Lenyelést követően: 

 

Tilos hánytatni és azonnal orvoshoz kell fordulni.  

Bőrrel való érintkezést 

követően: 

A szennyezett, átitatott ruhadarabokat azonnal cseréljük le, az érintett bőrfelületet bő vízzel, 

és ha lehet, szappannal alaposan le kell mosni. Tünet esetén forduljunk orvoshoz. 

  

Szembe kerülést követően: Kontaktlencsét távolítsuk el (ha van).  Öblítsük ki a szemet – legalább 10-15 percen át- bő 

folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. 

Forduljunk orvoshoz. 

  

4.2 A legfontosabb – akut és 

késleltetett – tünetek és 

hatások  

Nem ismert 

4.3 A szükséges azonnali 

orvosi ellátás és különleges 

ellátás jelzése 

Nincs különleges utasítás 

 

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 
5. 1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Tűzoltóhab, szén-dioxid, poroltó. 

Az alkalmatlan oltóanyag: Teljes vízsugár. 

5.2 Az anyagból vagy a 

keverékből származó 

különleges veszélyek 

Égés során mérgező gázok keletkeznek. 

5.3 Tűzoltónak szóló javaslat Kerülje a gőzök, gázok belégzését. Speciális védőfelszerelés: zárt rendszerű légzőkészülék, 

teljes vegyvédelmi ruházat. 

 

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1 Személyi óvintézkedések, 

egyéni védőeszközök és 

vészhelyzeti eljárások 

Biztosítsunk megfelelő (mechanikus) szellőzetést, hatékony légcserét. Gyújtóforrást tartsuk 

távol. Használjunk védőeszközöket (lásd 8.2 pont). 

  

6.2 Környezetvédelmi 

óvintézkedések 

Előzzük meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornákban 

történő bejutás esetén értesítsük a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A kiömlött 

anyagot itassuk inert anyaggal (homok, föld, univerzális felszívóanyag). 

  

6.3 A területi elhatárolás és a 

szennyezésmentesítés 

módszerei és anyagai 

A kiömlött anyagot itassuk inert anyaggal (homok, vermikulit, fűrészpor, kovaföld), majd 

felcímkézve tároljuk az előírásoknak megfelelően ártalmatlanításig. Szennyezet területet 

mossuk le meleg vízzel azonnal. 
6.4 Hivatkozás más 

szakaszokra 

A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó 

információkat lásd a 13. szakaszban. 

 

 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1 A biztonságos kezelésre 

irányuló óvintézkedések 

Kezelés közben vigyázzunk szemünk épségére és tartsuk be a helyes munkahelyi 

gyakorlatot, a vonatkozó szabványokat és munkahigiéniai előírásokat. Rendeltetésszerűen 

használjuk. Gyújtóforrástól tartsuk távol. Tilos a dohányzást. Tegyünk óvintézkedéseket az 

elektorsztatikus feltöltődés ellen. Gyerekektől tartsuk távol. 

  

7.2 A biztonságos tárolás Tartsuk az eredeti csomagolásban, lefedve, hűvös, száraz helyen 50°C alatti hőmérsékleten. 
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feltételei, az esetleges 

összeférhetetlenséggel együtt 

Óvjuk a közvetlen napfénytől. Élelmiszerrel, maró anyagokkal, savakkal, sóoldatokkal, 

aeroszolokal ne tároljuk együtt.  
7.3 Meghatározott 

végfelhasználás 

(végfelhasználások) 

nem meghatározott 

 

 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1 Ellenőrzési paraméterek A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az 

adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben: 

 

nincs 

8.2 Az expozíció ellenőrzése Biztosítsunk megfelelő (mechanikus) szellőztetést, hatékony légcserét.. Munka után 

távolítsuk el a szennyezett munkaruhát. Szünetekben mossunk kezet és arcot. Munka közben 

enni, inni és dohányozni nem szabad. 

8.2.1 Egyéni védőeszközök  

Légzésvédelem: Helyi elszívás, vagy a szellőztetés hiányában önálló légzésvédelelem szükséges. 

Kézvédelem: Védőkesztyű (gumi, PVC, vagy hasonló) 

Szemvédelem:  Szorosan záró védőszemüveg (EN166) 

Testvédelem:  Munkaruházat. 

 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1 Az alapvető fizikai és 

kémiai tulajdonságokra 

vonatkozó információ: 

Külső jellemzők: folyadék  Hallmazállapot:  Folyékony (aeroszol csomagolásban) 

Szín: színtelen 

Szag: szénhidrogénes 

Szagküszöbérték: nem meghatározott 

pH-érték: nem meghatározott 

Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározott 

Lobbanáspont: nem meghatározott Nem meghatározott 

Párolgási sebesség: nem meghatározott Nem meghatározott 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem meghatározott    

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: alós: nem meghatározott  

Gőznyomás: nem meghatározott Nem alkalmazható 

Gőzsűrűség: nem meghatározott Nem alkalmazható 

Relatív sűrűség: 1 1,1 g/cm3  

Oldékonyság (oldékonyságok): vízben <0.10 Szerves oldószerekben 

Megoszlási hányados: nem meghatározott  

Öngyulladási hőmérséklet: nem meghatározott    

Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott Nem meghatározott 

Viszkozitás: 1.23 mPa*s Nem meghatározott 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem meghatározott  

Oxidáló tulajdonságok: nem meghatározott Nem meghatározott 

 9.2. Egyéb információk: 

 

Forráspont 175-213 °C 

 

 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 
 

10.1 Reakciókészség: Rendeltetésszerű használat esetén nincs.  

  

10.2 Kémiai stabilitás: 

  

Stabil normál hőmérsékleten és nyomáson.  

10.3 A veszélyes reakciók 

lehetősége: 

Nem ismert. 

10.4 Kerülendő 

körülmények: 

Nem meghatározott 

10.5 Nem összeférhető 

anyagok: 

Savak, erős oxidálószerek 

10.6 Veszélyes 

bomlástermékek: 

Hőbomlás esetén szén-monoxid, szén-dioxid. 
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 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra 

vonatkozó információ 

 

Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Súlyos 

szemkárosodás/szemirritáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Légzőszervi vagy 

bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Egyetlen expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT): 

Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Ismétlődő expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT): 

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megmegrepedezését okozhatja 

 

Rákkeltő hatás: Nem ismeretes 

Csírasejt-mutagenitás: Nem ismeretes 

Reprodukciós toxicitás: Nem ismeretes 

Aspirációs veszély Aspiráló. Lenyelve ártalmas. Lenyelve hányást okozhat és duzzanatot a légutban. 

11.2. A fizikai, kémiai és 

toxikológiai jellegzetességekkel 

kapcsolatos tünetek 

Bőrre jutva zsírtalanítja a bőrt, gyulladást okozhat.  Szembe jutva: kellemetleséget idézhet 

elő. A termék okozhat némi kellemetlen érzés a szemben, de nem károsítja a szem 

szöveteit. 

 

12. SZAKASZ: Ökotoxikológiai információk 
 

12.1 Toxicitás:  A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

12.2 Perzisztencia és 

lebonthatóság: 

A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

12.3 Bioakkumulációs 

képesség 

A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

12.4 Talajban való mobilitás A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

12.5 A PBT- és a vPvB-

értékelés eredményei 

A keverék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket. 

12.6. Egyéb káros hatások  Illékony szerves vegyület a 99/13/EU rendelet alapján. Könnyen párolog, ha a légkörbe 

kerül.  

 

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1 Hulladékkezelési 

módszerek 

Előzzük meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, 

közcsatornákban történő bejutás esetén értesítsük a területileg illetékes hatóságot és 

üzemeltetőt. 

Égetve ártalmatlanítandó. 

EWC kód: 

07 01 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó adatok 
 

 ADR/RID 

14.1. UN-szám Nincs adat 

14.2. Az ENSZ szerinti 

megfelelő szállítási 

megnevezés 

Nincs adat 

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok): 

3 

Osztályozási 

kód 

F1 

Bárcák: 3 

14.4. Csomagolási csoport III 

Csomagolóeszköz/Egybecsoma

golási 

MP19 
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Előírások 

Csomagolóeszköz/Csomagolási 

utasítások 

P001 IBC03 LP01 R001 

14.5. Környezeti veszélyek: Tengeri szennyező. 

14.6. A felhasználót érintő 

különleges óvintézkedések: 

Nincs adat 

14.7. A MARPOL 73/78 II. 

melléklete és az IBC kódex 

szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazható. 

 
 

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

 

1907/2006/EK rendelet REACH és módosításai 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

89/686/EEC irányelv 

648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 

44/2000.(XII. 23.) EüM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, ill. 

tevékenységek részletes szabályairól. 

25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM rendelet. A munkahelyek kémiai biztonságáról. 

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

 

Nem készült kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

A biztonsági adatlap nem termékspecifikáció. Az itt közölt információk a termék biztonságos kezeléséhez, szállításához és 

tárolásáhaoz adott útmutatóként szolgálhatók. Ezen információk eltérőek, illetve elégtelenek lehetnek, ha a terméket más 

termékkel kombinálva használjuk, vagy nem a biztonsági adatlapba meghatározott módon.  

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és 

szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek munkájából származnak.  

 

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárososdást okozhat 

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megmegrepedezését okozhatja 

R53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

 

 

H304  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 

 

Felülvizsgálat: 

2014.12.18: Verzió 1.0-HU: A magyar adatlap elkészítése az gyártói adatlap alapján. 


