
Biztonsági adatlap                                  NeoLife International Kft. 
(1907/2006/EK Annex II. rendelet szerint)                                         
Felülvizsgálat kelte: 2017.03.01.                                                       

Verzió: 0008                                                                                                                     Super 100                    

1/12. oldal                                                                                                                                   

 

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

1.1. Termékazonosító  

        Kereskedelmi név:               Super 100 

     Azonosító   termék szám:    
             Kiszerelési mennyiség: 10L/25L/100L  

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: 

     Speciális tisztítószer ipari szennyeződések eltávolításához 

 Ellenjavallt felhasználása: Jelenleg adat nem áll rendelkezésre. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

            Szállító cég neve, címe:         NeoLife International E.u.r.l.,  
                                                                13, Chemin du Levant, F-01210, Ferney-Voltaire 

                                                                Telefon: 0033 4 50 40 76 63  

                                                         Telefax: 0033 4 50 40 44 79 

Szakértő címe: info@chemical-check.de 

            k.schnurbusch@chemical-check.de 

     Sürgősségi telefon: 0033 4 50 40 76 63 

Magyarországi forgalmazó cég neve, címe: 

     NeoLife International Kft. 

     1114 Budapest, Bartók Béla út 43.- 47. 

     Telefon: +361 350-43-69 

     Fax: +361 350-4370 

     E-mail: info@gnld.hu 

     www.gnld.hu 

     A forgalomba hozatalért felelős személy megjelölése: 

Endrédi László 

     E-mail:laszlo.endredi@gnld.hu           

1.4. Sürgősségi telefon:                          Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat  
                                                                 (ETTSZ), 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

                                                      Telefon: 06-80-20-11-99 

 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása   

Osztályba sorolás az 1272/2008/EC CLP Irányelv szerint:   
Veszélyességi osztály  Veszélyességi kategória  Veszélyességi utasítások 

Eye Irrit.   2.    H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Skin Irrit.    2.    H315 Bőrirritáló hatású. 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézési elemek az 1272/2008/EC (CLP) Irányelv szerint:  

 
GHS07 

Figyelmeztetés  

Figyelem 

Veszélyre való utalás 

H315 Bőrirritáló hatású 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

Megelőzés 
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P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

Reakció 
P305+ P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
 Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
2.3. Egyéb veszélyek  

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: 

A keverék PBT anyagot nem tartalmaz, nem tartózik az 1907/2006/EG rendelet XIII. melléklete alá. 

A keverék vPvB anyagot nem tartalmaz, nem tartózik az 1907/2006/EG rendelet XIII. melléklete alá. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  

3.1. Anyag:  

Nem alkalmazható 

3.2. Keverékek 

Leírás:  

Veszélyes összetevők: 
Kémiai név CAS szám EINECS szám Koncentráció Osztályozás 

2-Butoxyethanol 111-76-2 
Index szám: 

603-014-00-0 

203-905-0 
 

10-<20 % EG 1272/2008 szerint: 
Acute Tox.4, H302 

Eye Irrit.2, H319 

Skin Irrit.2, H315 
Acute Tox.4, H312 

Acute Tox.4, H332 

Natriumalkylbenzolsulfonat 68411-30-3 207-115-0 3-<5 % EG 1272/2008 szerint: 

Acute Tox.4, H302 

Skin Irrit.2, H315 

Eye Dam.1, H318 

Alkohol (C12-15), ethoxylat 68131-39-5 - 0,1-<1 % EG 1272/2008 szerint: 
Acute Tox.4, H302 

Eye Dam.1, H318 

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) 

További információk: A H-mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt 

A nevezett anyagokra ebben a szakaszban az aktuális, megfelelő osztályozás lett alkalmazva. 

Azok az anyagok, amelyek az 1272/2008 (CLP rendelet) VI. fügelék 3.1/3.2 táblázatában vannak 

felsorolva, megadott aktuális és megfelelő osztályozás szerint vannak megadva. 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Belégzést követően:  

Az érintettet el kell távolítani a veszélyes zónából. 

Az érintettet friss levegőre kell vinni.  

Tünetek esetén keressük fel az orvost. 

Bőrre jutást követően:  
Az érintett felületet bő vízzel alaposan le kell mosni, az anyaggal átitatott, szennyezett ruhát azonnal le 

kell venni.  

Bőrirritáció esetén (bőrpír stb.) orvoshoz kell fordulni. 

Szembe jutás esetén:  

A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van).  

Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben és folytassuk az öblítést 

legalább 15 percig.  

Tünetek esetén azonnal szakorvoshoz kell fordulni. 

Véletlen lenyeléskor:  

A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni. 

Sok vizet kell a sérülttel itatni és azonnal orvoshoz kell fordulni.  
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Információ az orvos számára: 

4.2. Legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

Erősebb tünetek esetén lásd a 11. és vagy az expozíció útját 4.1. pont alatt is. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a mérgezési tünetek az expozíció után jóval később/több óra 

múlva alakulhatnak ki. 

4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  

Szemmosó flakon biztosítása 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések:  

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag 

Az oltóanyagokat a környezethez és a tűz kiterjedéséhez kell igazítani. 

Nem alkalmazható oltóanyag 

Vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Veszélyes égéstermékek  

Tűz esetén keletkezhetnek: 

Széndioxidok 

Kénoxidok 

Foszforoxidok 

Mérgező gázok 

5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat:  
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. 

Környezettől függetlenített légzésvédő. 

A tűz kiterjedésétől függő védelem. 

Adott esetben teljes védelem szükséges. 

A szennyezett oltóvíz helyi hatóság általi előírás szerinti ártalmatlanítása. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások  
Megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. 

Gyújtóforrásokat el kell távolítani, tilos dohányozni. 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

Vízzel érintkezve fennállhat a csúszásveszély kialakulása, amelyre figyelni kell. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  

Nagyobb mennyiség kiömlését meg kell akadályozni. 

A nem tömített részeket meg kell szüntetni, ha ezt veszélymentesen el lehet végezni. 

Meg kell akadályozni felszíni vizekbe, talajvízbe valamint a talajba jutását. 

Nem szabad csatornába engedni. 

Véletlenszerűen csatornába jutásáról értesíteni kell az illetékes helyi hatóságot. 

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

A kiömlött készítményt közömbös nedvszívó (általános kötőanyag, homok, kovasav) anyaggal fel kell 

itatni és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő címkével ellátott 

hulladékgyüjtő tartályba helyezve a 13. pontban leírtak szerint kell tárolni. 

A maradékot sok vízzel fel kell mosni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  

Hivatkozás a személyi védőfelszerelésekre lásd a 8. pont alatt. 

Ártalmatlanítással kapcsolatos információkat lásd a 13. pont alatt. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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További információ a 8. és 6.1. pontokban található. 

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  

7.1.1. Általános ajánlások 

Gondoskodni kell a helység megfelelő szellőzéséről. 

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. 

Munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és élelmiszereket tárolni. 

Be kell tartani a címkén és használati utasításban feltüntetett utasításokat. 

A munkafolyamatokat az üzemeltetési útmutató szerint kell alkalmazni. 

7.1.2. A munkahelyre vonatkozó általános higiénés ajánlások 

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános higiénés intézkedéseket be kell tartani. 

Munkaközi szünetek előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni. 

Élelmiszerektől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. 

Az étkező helységekbe való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruhát és védőfelszerelést. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  
Illetéktelenektől el kell zárni. 

A termék csak eredeti edényzetében és zárva tárolandó.  

A termék nem tárolható folyosókon vagy lépcsőházban. 

Szobahőmérsékleten tárolandó. 

Fagytól védendő. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

További információ jelenleg nem áll rendelkezésre. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem: 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) 

EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozott. Az egyes komponensek közül a 

munkahelyi levegőben megengedett határérték: 2-butoxietanol ÁK-érték: 98 mg/m
3
; a CK-érték: 246 

mg/m
3
.  

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel (gyártó 

adatai): 

2-Butoxy-ethanol 10-<20% WEL-TWA: 25 ppm (123 mg/m3) (WEL), 20 ppm (98 mg/m3) (EU) 

WEL-STEL:  50 ppm (246 mg/m3) (WEL, EU) 
BMGV: - 

Egyéb információ:: Sk (WEL) 

Monitor program:  
Compur – KITA-190 U© (548 873) 

DFG (D) (Oldószerkeverék 3) DFG € (Oldószerkeverék 3) – 1998. 2002 

- EU projekt BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 32-2 (2004) 
BMGV: 240 mmol  butoxiecetsav sav/mpl kreatinin a vizeletben (BGW) 

Egyéb adatok: Sk (WEL) 

2-Butoxy-ethanol 
Felhasználási terület Expozíció 

útja/Környezeti 

tényező 

Egészségre 

való hatás 

Deskriptor Érték  Egység Megjegyzés 

Dolgozó/Munkavállaló Humán- 

dermális 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 89 mg/kg 

 bw/d 

 

Dolgozó/Munkavállaló Humán- 

inhaláció 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 663 mg/m3  

 

 

Dolgozó/Munkavállaló Humán- 

inhaláció 

Rövid idejű 

lokális hatás 

DNEL 246 mg/m3  

 

 

Dolgozó/Munkavállaló Humán-dermális Hosszú idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 75 mg/kg 

 bw/d 

 

Dolgozó/Munkavállaló Humán-

inhaláció 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 98 mg/m3  

 

 

Felhasználó Humán- 

dermális 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 44,5 mg/kg 

 bw/d 

 

Felhasználó Humán- 

inhaláció 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 426 mg/m3  
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Felhasználó Humán-orális Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 13,4 mg/kg 

 bw/d 

 

Felhasználó Humán- 
inhaláció 

Rövid idejű 
lokális hatás 

DNEL 123 mg/m3  
 

 

Felhasználó Humán- 

dermális 

Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 38 mg/kg 

 bw/d 

 

Felhasználó Humán- 
inhaláció 

Hosszú idejű 
szisztémás hatás 

DNEL 49 mg/m3  
 

 

Felhasználó Humán- orális Rövid idejű 

szisztémás hatás 

DNEL 3,2 mg/kg 

 bw/d 

 

 Környezet- 
édesvíz 

 PNEC 8,8 mg/l 
 

 

 Környezet-

tengervíz 

 PNEC 0,88 mg/l 

 

 

 Környezet-
szediment, 

édesvíz 

 PNEC 34,6 mg/kg dw 
 

 

 Környezet-talaj  PNEC 2,8 mg/kg 
 

 

 Környezet- 

szennyvízkezeő 
berendezés 

 PNEC 463 mg/l 

 

 

 Környezet- 

szediment, 

tengervíz 

 PNEC 3,46 mg/kg dw 

 

 

Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  

8.2.1. Megfelelő műszaki berendezések 

Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell, amely légszívással vagy általános szellőztetéssel 

történhet. 

Ha a szellőztetés nem elegendő a koncentráció munkahelyi légtérben megengedhető határértékek alatti 

tartásához, akkor megfelelő személyi légzésvédőt kell viselni. 

Az ellenőrzés csak akkor érvényes, ha itt expozíciós határértékek szerepelnek. 

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

Általános védelem és higiénés feltételek: 

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírásokat be kell tartani. 

Munkaközi szünetek előtt és munka befejezésekor kezet kell mosni. 

Élelmiszerektől, italtól és takarmánytól távol kell tartani. 

Az étkező helységekbe való belépés előtt le kell venni a szennyezett ruhát és védőfelszerelést. 

a) Szem-/arcvédelem 

Szorosan záró, oldalról is védő védőszemüveg viselése az MSZ EN 166 szabvány szerint 

Adott esetben arcvédelem az MSZ EN 166 szabvány szerint 

b) Bőrvédelem 

i. Kézvédelem 

Vegyi anyagoknak ellenálló gumikesztyű az MSZ EN 374 szabvány szerint 

Adott esetben 

Butilkaucsuk védőkesztyű az MSZ EN 374 szabvány szerint 

Nitril védőkesztyű az MSZ EN 374 szabvány szerint 

Kesztyű anyaga:  

Vastagság: >= 0,5 

Áteresztőképesség ideje: >=240 perc 

Az említett áteresztőképesség ideje az MSZ EN 374 szabvány szerint a gyakorlati feltételekbe nem lett  

bevezetve. A maximális viselési idő az áteresztőképesség 50%-a ajánlott. 

Ajánlott kézvédő krém használata. 

Kiegészítő információ a kézvédelemhez: Erre vonatkozó vizsgálatot nem végeztek. 

A készítményhez szükséges kesztyűt a legjobb tudás és az alapanyagok információi alapján kell 

kiválasztani. A kiválasztás a kesztyűt előállító adatai alapján kell történjen. A védőkesztyű végső 

kiválasztásánál figyelembe kell venni annak áteresztő képességét, permeációs rátáját és degradációját.  
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A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak annak anyagától, hanem további minőségi kritériumoktól is 

függ, mely gyártónként is változó.  A védőkesztyű tartóssága nem számítható ki előre az egyes  

készítmények esetében, ezért ezek ellenőrzésére szükség van. A védőkesztyű anyagának pontos 

perforációs  idejét a gyártónak kell megadni és ezt be kell tartani. 

ii. Egyéb 

Testvédelem: 

Munkavédelmi ruha (pl. biztonsági cipő EN ISO 20345 szerint, hosszú ujjú munkaruha) 

c) Légutak védelme  

Normál esetben nem szükséges. 

Az általános munkahelyi légtérben megengedhető határérték OES vagy MEL túllépése esetén  

Szűrő A (EN 14387) Jelölése: barna 

Figyelembe kell venni a légzésvédő viselési időtartamát korlátozó előírást. 

d) Hő veszély 

Nem alkalmazható 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 

Jelenleg nem áll rendelkezésre információ. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  

Általános információ 

Külső jellemzők:     folyadék 

Szín:     zöld, tiszta 

Szag:     jellegzetes 

Szagküszöbérték:     nincs meghatározva 

pH-érték (20 ºC):    9,5-10,0  

Olvadáspont/Fagyáspont (ºC):     nincs meghatározva 

Kezdeti forráspont/Forrási tartomány (ºC):   ~>90 ºC  

Lobbanáspont (ºC):                 >67 ºC 

Párolgási sebesség:    nincs meghatározva 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):  nincs meghatározva 

Alsó robbanási határérték:    nincs meghatározva      

Felső robbanási határérték:    nincs meghatározva      

Gőznyomás (20 ºC):    nincs meghatározva      

Gőzsűrűség (levegő = 1):    nincs meghatározva      

Sűrűség (20ºC):     1,05-1,56 g/l 

Halmazsűrűség:    nincs meghatározva      

Oldékonyság (oldékonyságok):    nincs meghatározva      

Oldékonyság vízben:    keverhető 

Megoszlási koefficiens (n-oktanol/víz):   nincs meghatározva 

Öngyulladási hőmérséklet:    nincs meghatározva 

Bomlási hőmérséklet:    nincs meghatározva 

Viszkozitás:    nincs meghatározva 

Robbanásveszélyes tulajdonságok:   nincs meghatározva 

Oxidáló tulajdonságok:    nincs meghatározva 

9.2. Egyéb adatok: 
Keverhetőség:    nincs meghatározva 

Zsíroldhatóság / Oldószer:    nincs meghatározva 

Vezetőképesség:    nincs meghatározva 

Felületi feszültség:    nincs meghatározva         

Oldószer tartalom:    nincs meghatározva      
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

A terméket nem vizsgálták be. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és 

előírásszerűen tárolva stabil termék.  

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  

Rendeltetésszerű tárolás és kezelés mellett veszélyes reakciók nem lépnek fel. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Lásd a 7. szakasz alatt. 

Hevítés, nyílt láng, gyújtóforrás. 

10.5. Nem összeférhető anyagok  

Kerülni kell az érintkezést erős oxidáló szerekkel. 

10.6.Veszélyes bomlástermékek  

Lásd az 5.2. pont alatt is. 

Veszélyes bomlás rendeltetésszerű használatkor nem történik. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1. Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Adott esetben további információt az egészségügyi hatásáról lásd a 2.1 pont (osztályozás) alatt. 

GNLD Super 100 
Toxicitás/Hatás Végpont Érték Egység Szervezet Vizsgáló 

módszer  

Megjegyzés 

Akut toxicitás, orális ATE >2000 mg/kg   számításos érték 

Akut toxicitás, dermális ATE >2000 mg/kg   számításos érték 

Akut toxicitás, inhalációs ATE >20 mg/l/4óra   számításos érték, gőz 

Akut toxicitás, inhalációs ATE >5 mg/l/4óra   számításos érték, aeroszol 

Bőrkorrózió/bőrirritáció:      Adat nem áll rendelkezésre 

Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció: 

     Adat nem áll rendelkezésre 

Légzőszervi vagy 
bőrszenzibilizáció: 

     Adat nem áll rendelkezésre 

Csírasejt-mutagenitás:      Adat nem áll rendelkezésre 

Rákkeltő hatás:      Adat nem áll rendelkezésre 

Reprodukciós toxicitás:      Adat nem áll rendelkezésre 

Egyetlen expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT-SE): 

     Adat nem áll rendelkezésre 

Ismétlődő expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT-RE): 

     Adat nem áll rendelkezésre 

Aspirációs veszély:       Adat nem áll rendelkezésre 

Irritáció a légutakban:       Adat nem áll rendelkezésre 

Ismételt dózisú toxicitás:      Adat nem áll rendelkezésre 

Tünetek:        Adat nem áll rendelkezésre 

Egyéb adatok      Osztályozás számításos 
eljárással 

2-Butoxy-ethanol 
Toxicitás/Hatás Végpont Érték Egység Szervezet Vizsgáló 

módszer  

Megjegyzés 

Akut toxicitás, orális LD50 1746 mg/kg patkány   

Akut toxicitás, dermális LD50 2275 mg/kg tengeri malac  Az EU besorolással nem 

egyezik 

Akut toxicitás, inhalációs LC50 2-20 mg/l patkány   

Bőrkorrózió/bőrirritáció:    nyúl  Irritatív. Zsírtalanítja a bőrt 

Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció: 

   nyúl  Erősen irritatív, Súlyos 

szemkárosodás veszélye 

Légzőszervi vagy 

bőrszenzibilizáció: 

   tengerimalac  Nem szenzibilizál 

Ismétlődő expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT-RE): 

      

 Tünetek      Acidózis, ataxia, légzés 
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károsodás, légszomj, 

kábultság, öntudatlanság, 
izgatottság, köhögés, 

fejfájás, gyomor-bél 

károsodás, álmatlanság, 
nyálkahártya irritáció, 

szédülés. 

Natriumalkylbenzolsulfonat 
Toxicitás/Hatás Végpont Érték Egység Szervezet Vizsgáló módszer  Megjegyzés 

Bőrkorrózió/bőrirritáció:     OECD 404 

(akut dermális 

irritáció/korrozió) 

Irritatív.  

Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció: 

     Erősen irritatív,  

Légzőszervi vagy 

bőrszenzibilizáció: 

   tengerimalac OECD 406 

(Bőrszenzibilizáció) 

Nem szenzibilizál 

Csírasejt-mutagenitás:     OECD 471 

(Bakterium reverse 

Mutation test) 

Negatív 

Alkohol (C12-C15), etoxylat 
Toxicitás/Hatás Végpont Érték Egység Szervezet Vizsgáló módszer  Megjegyzés 

Akut toxicitás, orális LD50 >1000-

2000 

mg/kg patkány   

Bőrkorrózió/bőrirritáció:    nyúl  Nem irritatív  

Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció: 

   nyúl  Erősen irritatív  

Légzőszervi vagy 
bőrszenzibilizáció: 

     Nem szenzibilizál 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

Adott esetben további információt az egészségügyi hatásáról lásd a 2.1 pont (osztályozás) alatt. 

GNLD Super 100 
Toxicitás Végpont Idő Érték Egység Szervezet Ellenőrző 

Módszer 

Megjegyzés 

Toxicitás, hal       Adat nem áll rendelkezésre 

Toxicitás, Daphnia       Adat nem áll rendelkezésre 

Toxicitás, alga       Adat nem áll rendelkezésre 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

            A termékben lévő 
felületaktív anyagok 

biológiai lebontható- sága 

megfelel a 648/2004/EC 
rendeletben foglalt 

kritériumoknak. A 

vizsgálati adatok 
mindenkor rendelke- zésre 

állnak a Tagálla- mok 

illetékes szervei- nek és 
közvetlen kérésükre illetve 

a felületaktív anyagot 

gyártók kérésére 
rendelkezésre állnak. 

Bioakkumulációs potenciál       Adat nem áll rendelkezésre 

Talajban való mobilitás            Adat nem áll rendelkezésre 

PBT- és vPvB-értékelés 

eredményei 
      Adat nem áll rendelkezésre 

Egyéb káros hatások:        Adat nem áll rendelkezésre 

2-Butoxy-ethanol 
Toxicitás Módszer Idő Érték Egység Szervezet Ellenőrző 

Módszer 

Megjegyzés 

Toxicitás, hal LC50 96 óra 1474 mg/l Oncorhynchus 

mykiss 

OECD 203 

(hal,akut tox. 

Teszt 

 

Toxicitás, Daphnia EC50 48 óra 1550 mg/l Daphnia magna OECD 202 

Daphnia sp. Akut 

immobilizatiós 
teszt 

 

Toxicitás, Daphnia NOEC/NOEL 21 nap 100 mg/l Daphnia magna OECD 211  
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Daphnia magna 

reprodukciós 
teszt 

Toxicitás, alga EC50 72 óra 1840 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata 

OECD 201 

Alga, Gfowth 

inhibitiós teszt 

 

Perzisztencia és 

lebonthatóság 
 28 nap >99 %  OECD 302 B 

Inherent 

Biodegradability-
Zahn-

Wellens/EMPA 

teszt 

 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

 28 nap 95 %        OECD 301 E 
Ready 

Biodegradability-

Modified OECD 
Screening test 

 

Bioakkumulációs 

potenciál 

Log Pow  0,83    negatív 

Mobilitás a talajban H(Henry)  0,0000016 atm*m3/mol    

PBT- és vPvB-

értékelés 

eredményei 

      Nem PBT-

anyag, nem 

vPvB-anyag 

Baktérium toxicitás EC0 16 óra >700 mg/l Pseudomonas 

putida 

DIN 38412 T.8  

Nátriumalkylbenzolsulfonat 
Toxicitás Módszer Idő Érték Egység Szervezet Ellenőrző 

Módszer 
Megjegyzés 

Toxicitás, hal LC50 96 óra 0,6-

7,8 

mg/l Brachydanio 

rerio 
  

Toxicitás, hal LC50 96 óra 0,7-

4,6 

mg/l Pimephales 

promelas 
  

Toxicitás, hal LC50 96 óra 1,7-

7,8 

mg/l Salmo 

gairdneri 
  

Toxicitás, hal LC50 96 óra 1-10 mg/l Cyprinus 

caprio 

OECD 203 

(hal,akut tox. 

Teszt 

 

Toxicitás, hal LC50 96 óra 2,2-
2,7 

mg/l Lepomis 
macrochirus 

  

Toxicitás, Daphnia EC50 48 óra 1-10 mg/l Daphnia 

magna 

OECD 202 

Daphnia sp. 
Akut 

immobilizatiós 

teszt 

 

Toxicitás, alga EC50 72óra 10-
100 

mg/l Scenedesmus 
subspicatus 

OECD 201 
Alga, Gfowth 

inhibitiós teszt 

 

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

 28 nap >70 %  OECD 301 A-F 
Ready 

Biodegradability 

Biológiailag 
könnyen lebomlik 

Alkohol, (C12-C15), ethoxylat 
Toxicitás Módszer Idő Érték Egység Szervezet Ellenőrző 

Módszer 

Megjegyzés 

Toxicitás, hal LC50 96 óra 1,03 mg/l Oncorhynchus 

mykiss 

  

Toxicitás, Daphnia EC50 48 óra 0,302 mg/l Daphnia magna   

Toxicitás, alga EC50 96 óra 0,7 mg/l Pseudokirchneriella 

subcapitata 

  

Perzisztencia és 
lebonthatóság 

  >60 %  OECD 301 F 
Ready 

Biodegradability- 

Manometric 
Respirometry 

Test 

 

Perzisztencia és 

lebonthatóság 
  >90 %        OECD 301 E 

Screening test 

 

  

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
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Általános adatok 

A hulladékkezelésnél a biztonsági intézkedéseket, amelyek a készítmény kezelésére vonatkoznak, be 

kell tartani.  

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

13.1.1. Maradékok  

Ajánlás: 

A hulladékok és maradékainak ártalmatlanításakor figyelembe kell venni és be kell tartani a helyi 

hatósági előírásokat. 

Például ártalmatlanítási terv szerint.  

Például tárolás arra alkalmas tároló helyen. 

Veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. 

EWC-kód: 

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

20 01 29   veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

A készítmény maradékaira vonatkozó EWC kódszámok ajánlásnak tekintendők.  

A speciális használattól és a felhasználónál adott ártalmatlanítási lehetőségektől függően bizonyos 

körülmények között a termékhez más hulladék azonosító számok is rendelhetők. (2014/955/EU) 

Biztonságos kezelés:  
Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a hulladék besorolására a 16/2001.(VII.18.)KÖM 

rendeletben foglaltak az irányadók.  

A keletkezett hulladékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. 

13.1.2. Szennyezett csomagolóanyag 

Javaslat az ártalmatlanításra:   

94/2002.(V.5.) Kormányrendelet alapján.  

Be kell tartani a helyi és nemzetközi előírásokat 

A tartályt teljesen ki kell üríteni. 

A teljesen kiürített, folyadék maradványtól mentes, nem szennyezett csomagolóanyag összegyűjthető 

újrahasznosítás céljából.  

Biztonságos kezelés:  

A szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a termékre vonatkozó előírásoknak 

megfelelően történhet.  

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények (ADR/RID,  IMDG,  

ICAO/IATA) szerint – a gyártó szerint – nem veszélyes áru, nem jelölésköteles.  

Általános adatok 

UN-szám:     nem alkalmazható 

Közúti vasúti szállítás (GGVSEB/ADR/RID) 

Megfelelő szállítási megnevezés (ENSZ-szerinti):  

Szállítási veszélyességi osztály:   nem alkalmazható 

Csomagolási csoport:    nem alkalmazható 

Osztályozási kód:    nem alkalmazható 

LQ (ADR 2013):    nem alkalmazható 

 

LQ (ADR 2009):    nem alkalmazható 

Környezeti veszélyek:    nem vonatkozik rá 

Alagútkorlátozási kód:    nem alkalmazható 

Tengeri szállítás (GGVSee/IMDG-szám) 

Megfelelő szállítási megnevezés (ENSZ-szerinti):nem alkalmazható 

Szállítási veszélyességi osztály:   nem alkalmazható 

Csomagolási csoport:    nem alkalmazható 
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Tengert szennyező anyag (Marine pollutant): nem alkalmazható 

Környezeti veszélyek:    nem vonatkozik rá 

Szállítás repülőgépen (IATA) 

Megfelelő szállítási megnevezés (ENSZ-szerinti):nem alkalmazható 

Szállítási veszélyességi osztály:   nem alkalmazható 

Csomagolási csoport:    nem alkalmazható 

Környezeti veszélyek:    nem vonatkozik rá 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Ha nincs másként megadva, a biztonságos szállításra vonatkozó általános eljárásokat kell figyelembe 

venni. 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 

Nem veszélyes áru a fenti rendelkezések alapján. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk: 

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

környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

A nemzeti/nemzetközi szabályoknak megfelelően be kell tartani a fosztfátok és foszfor vegyületek 

maximális mennyiségét. 

Osztályozás és címkézés lásd a 2. szakaszt. 

Korlátozásokat vegye figyelembe. 

Ügyelni kell az ifjúsági Munkavédelmi törvény betartására valamint a Munkavédelmi/munkahigiénés 

törvény rendelkezéseire (német előírás). 

VOC (2010/75/EU): 10% 

EU irányelvek, jogszabályok 

1907/2006/EK rendelet (REACH);  

1272/2008/EK rendelet (CLP);  

453/2010/EK rendelet;  

648/2004/EK rendelet. 

75/324/EU Irányelv – 2013/10/EU  

Nemzeti jogszabályok: 

2000 évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  

44/2000(XII.27) EüM rendelet  a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 

egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  

25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  

26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az 

általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről  

2012 évi CLXXXV törvény a hulladékról  
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

A keverékre nem végeztek biztonsági értékelést. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk: 

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

pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából 

származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, nem arra 

szolgálnak, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálják. A biztonsági adatlapban foglalt 

információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a termék felhasználási és kezelési módjának 

megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.  

A keverék az 1272/2008/EG (CLP) rendelet szerint lett osztályozva: 

Eye Irrit. 1, H319  Osztályozás teszt adatok alapján 

Skin Irrit. 2, H315 Osztályozás számításos módszerrel 
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A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló H-mondatok (3. pont kiegészítése): 

H302 Lenyelve ártalmas 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 

A Biztonsági adatlap kiállítója:  

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, d-32839 Steinheim, Tel: +49 5233 94 17 0. Fax: +49 5233 

94 17 90. 

 

Rövidítések és mozaikszavak 
ADR : European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road. 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods. 

IATA : International Air Transport Association. 

ICAO : International Civil Aviation Organisation 

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. 

PBT: Persistent, bioaccumulable and toxic. 

vPvB : Very persistent, very bioaccumulable. 

 

 


