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

 Anyagnév:    Multifloc pool folyékony 

  Kereskedelmi megnevezés:  Multifloc pool folyékony 
  Indexszám:    -  
  EK-szám:    215-477-2 (Polyaluminium chloride, PAC) 
  CAS-szám:    1327-41-9 (Polyaluminium chloride, PAC)  
  CAS szerinti elnevezés:  Polialumínium-klorid oldat 
  IUPAC név:    Polyaluminium chloride, PAC 
  REACH regisztrációs szám:  01-2119531563-43-0007 (Polyaluminium chloride, PAC) 

01-2119531563-43-0046 (Polyaluminium chloride, PAC) 
  OTH szám:    3420-4/2007 
  SEVSO III:   nem 
 
1.2.Anyag megfelelő azonosított felhasználása: 

Flokkuláló szer 
Szintézis-vegyszer 
Víztisztítás 
Gyártás (ES1) 
Formulázás és disztribúció (ES2) 
Használatos a szintézisben, mint köztestermék (ES3) 
Használható a permetezéses formulációknál (ES4) 
Használható a nem permetezéses formulációknál (ES5) 
Használható, mint flokkuláló-, vagy koagulálószer és szennyvízkezelőként (ES6) 
Laboratóriumi használatra (ES7) 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
 A forgalmazó azonosítása: 
 Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft. 
 Cím: H-1225 Budapest, Bányalég u. 37-43. 
 telefonszám.: +36-1-207-8000 
 Fax: +36-1-207-2767 
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol, német 
 Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: iroda@donauchem.hu 
  
1.4. Sürgősségi telefonszám: 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Telefonszám: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24)  
 +36 1 476 6464 (0-24)  
 Egyéb megjegyzések:  
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
 SGS Emergency Response Services  
 Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24)  
 Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24)  
 +65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
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2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 
Besorolás (1272/2008/EK RENDELETENEK MEGFELELŐEN) 
 

Met. Corr.1  H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
Skin Corr. 1B  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
Eye Dam. 1  H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
 

2.2. Címkézési elemek: 
Címkézés (1272/2008/EK RENDELETENEK MEGFELELŐEN) 

Termékazonosító:  Multifloc pool folyékony 
Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez: 

Veszélyes.komponens: Polialumínium-klorid  
   EK-szám:   1327-41-9 
   CAS-szám:   215-477-2 
  

Veszélyt jelző piktogramok: 

       
 
           GHS05           
 
 Figyelmeztetés:  Veszély  
 
 Figyelmeztető mondatok:  
  H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
  P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P406 Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. 
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak 
megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 

 Kiegészítő veszélyességi információ (EU):  
   Nincs. 
 
2.3. Egyéb veszélyek: 

· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
· PBT: Nem alkalmazható 
· vPvB: Nem alkalmazható 
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok: 
 Nem alkalmazható 
3.2. Keverékek: 
 Kémiai természet:  Vizes oldat 
 Veszélyes komponensek: 

Kémiai név  CAS szám  
EU-szám  
Regisztrációs szám  

Besorolás  
(1272/2008/EK RENDELET)  

Koncentráció 
[%]  

Polialumíni
um-klorid  

1327-41-9 
215-477-2 
01-2119531563-43-0046 

Met. Corr.1, H290;  
Skin Corr. 1B, H314;  
Eye Dam. 1, H318 

 
10-25% 

  
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 
· Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. 
· Belélegzés után: 

Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. 
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék. 

· Bőrrel való érintkezés után: 
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól üblítsük le. 
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost. 

· A szemmel való érintkezés után: 
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi 
tanácsot. 

· Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag: 
· Megfelelő tűzoltószerek: 

CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízpermettel vagy alkoholnak ellenálló porral oltsuk. 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
· Különleges védőfelszerelés: 

Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot. 
Viseljünk teljes védőöltözetet. 

· További adatok A szennyezett oltóvizet külön gyűjtsük és ne engedjük bele a csatornába 
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. 
Használjunk semlegesítő szereket. 
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. 
A felvett anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak megfelelően. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. 

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. 
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat. 
  

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük. 
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Különleges intézkedés nem szükséges. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
· Raktározás: 
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 

Megfelelő minőségű tartályok: PE, PP, PVC, üvegszál erősítésű poliészter, epoxi-bevonatú beton, saválló vagy 
gumi bevonatú acél. 
Kerüljük a következő anyagokat:alumínium, réz, vas, ötvözetlen acél, galvanizált felületek 

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Ne tároljuk együtt lugókkal. 
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: 

Fagytól védjük. 
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 

SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem  
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 
 MAGYARORSZÁGON BEJELENTETT VESZÉLYES ANYAG. Azonosítási jel: B-003747 
 Jogszabályi háttér: 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet: Nincs határérték a Polialumínium-kloridra 
 Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, 

ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.  

 · DNEL(-ek) 
CAS: 1327-41-9 Aluminium hydroxychlorid 
Szájon át DNEL hosszútávú, orálisan, szisztémás  2,3 mg/kg/d (fogyasztó) 
Börön át DNEL hosszútávú, bőr-, szisztémás   2,32 mg/kg/d (fogyasztó) 

4,6 mg/kg/d (munkás) 
Belégzésnél DNEL hosszútávú, belélegzés, szisztémás 4 mg/m3 (fogyasztó) 

16,4 mg/m3 (munkás) 
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· PNEC (-ek) 
CAS: 1327-41-9 Aluminium hydroxychlorid 

PNEC édesvízi    0,3 μg/l (.) 
PNEC tengeri vízzel   0,03 μg/l (.) 
PNEC szennyvíztisztító telep  20 mg/l (.) 
 

Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
· Személyes védőfelszerelés: 
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. 
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le. 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést. 

· Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges. 
· Kézvédelem: 

Védőkesztyű. 
A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben 
ellenállónak kell lennie. 
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével 
történt. 

· Kesztyűanyag 
PVC kesztyű. 
Természetes kaucsuk (Latex) 
Neoprém kesztyű. 
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes 
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, 
a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. 

· Áthatolási idő a kesztyűanyagon 
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. 

· Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg. 
· Testvédelem: Védőruházat. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 
· Általános adatok 
· Külső jellemzők: 

Forma:     Folyékony 
Szín:      világossárga 

· Szag:      szagtalan 
· pH-érték 20 °C-nál:    ca.1 
· Állapotváltozás 

Olvadáspont/olvadási tartomány:  nem meghatározható 
Forráspont/forrási tartomány:  100 °C 

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható 
· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): Az anyag nem gyúlékony. 
· Öngyulladás:     Az anyag magától nem gyullad. 
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· Robbanásveszély:    Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
· Gőznyomás:     Nincs meghatározva. 
· Sűrűség 20 °C-nál:    1,35 - 1,38 g/cm3 
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: 

Víz:      Teljes mértékben keverhető. 
· Oldószer tartalom: 

Szerves oldószerek:    0,0 % 
9.2. Egyéb információk: 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség: 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
10.2. Kémiai stabilitás: 

Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Veszélyes reakciók nem ismeretesek. 
10.4. Kerülendő körülmények: 

Nincs adat 
10.5. Nem összeférhető anyagok: 

Nincs adat 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: 

Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 Besorolás releváns LD/LC50-értékek: 

CAS: 1327-41-9 Aluminium hydroxychlorid 
Szájon át LD50  2000 mg/kg (patkány) 
Börön át LD50  2000 mg/kg (patkány) 
Belégzésnél LC50/4h  > 5 mg/l (patkány) 

 · Primer ingerhatás: 
· Bőrkorrózió/bőrirritáció 

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

Súlyos szemkárosodást okoz. 
· Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· További toxikológiai információk: 

Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás 
alapján. A termék az alábbi veszélyekkel jár: 
Maró 
Az anyag lenyelése erős maróhatást fejt ki a szájban és gégében, valamint a nyelőcső és gyomor 
perforációjának veszélyével jár. 

· CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás) 
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
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· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 

12. SZAKASZ: : Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás: 
· Akvatikus toxicitás: 

CAS: 1327-41-9 Aluminium hydroxychlorid 
EC50 (48h)  0,214 - 200 mg/l (Daphnia magna ( Daphnien)) 
LC50 (96h)  0,420 - 186 mg/l (Danio rerio) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

12.4. A talajban való mobilitás: 
· Általános információk: 

Higitatlan, illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a szennyvízbe, illetve a befogadóba. 
1 (D) (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti. 
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, 
vagy a csatornahálózatba. 

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

· PBT: Nem alkalmazható 
· vPvB: Nem alkalmazható 

12.6. Egyéb káros hatások: 
 További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 
· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. 
· Európai Hulladék Katalógus 

A hulladékok európai jegyzékének a kódja függ az országtól, ahonnan a hulladék keletkezik. Ennek a 
terméknek az ipar különböző ágazatában történik a felhasználása. Ez az, amiért nincs előre meghatározott 
hulladék kódja. A megfelelő hulladék kód kiválasztását az egyezmény értelmében az ártalmatlanító és/vagy az 
illetékes Hatóság adja meg. 

· Tisztítatlan csomagolások: 
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
14.1. UN-szám 

3264 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

3264 MARÓ, FOLYÉKONY, SAVAS SZERVETLEN 
ANYAG, M.N.N. (Polyaluminiumchlorid) 
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3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
(Polyaluminiumchlorid) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
· osztály    8 Maró anyagok 
· Bárcák    8 

14.4. Csomagolási csoport 
II 

14.5. Környezeti veszélyek 
Nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Figyelem: Maró anyagok 

· Kemler-szám:    80 
· EMS-szám:    F-A,S-B 
· Segregation groups   Acids 

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

 · Szállítási/egyéb adatok: 
· ADR 
· Korlátozott menynyiség (LQ) 1L 
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: E 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: 
 

1. REACH nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 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 
biztonsági 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 módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai 

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai  

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

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
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225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről  

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

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

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

9. A mosó- és tisztítószerekre vonatkozó előírások:  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és 
tisztítószerekről és módosításai. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 
  A kémiai biztonsági értékelést végeztek. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, a 2000. évi XXV. 
törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. 
 
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 
 
Javasolt képzések: Az anyaggal foglalkozó személyeknek el kell olvasniuk ezt a biztonsági adatlapot. 
 
16.1. Változtatások jelzése:  
 Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót.  

Változtatás a korábbi Biztonsági adatlaphoz képest:  
1-16. szakaszok átdolgozásra kerültek a” BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról” rendeletnek megfelelően. 
A 2.1 és a 15.1. szakaszban a nem hatályos részek törlésre kerültek.  

 
16.2. Rövidítések és betűszavak:  
   

H290   Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318   Súlyos szemkárosodást okoz. 
CAS  Chemical Abstract Service 

  ETTSZ  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
  GHS-CLP Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals / Vegyi  
    anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 
  IARC  International Agency for Research on Cancer / Nemzetközözi Rákkutató Ügynökség 
  EK/EC/EU Európai Közösség/European comission/Európai Únió  
  EGT  Európai Gazdasági Térség 
  EPT  Európai Parlament és Tanács 
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  Korm.  Kormány 
  EüM  Egészségügyi Minisztérium 
  ESzCsM Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériu 
  KPM  Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium 
  KM  Közlekedési Minisztérium 
  FVM  Földművelésügyi és VidékfejlesztésiMinisztérium 
  KvVM  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
  EPA  The Environmental Protection Agency 
  PBT  Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 
  vPvB  Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív 
 

 
Különálló melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 

 
 
Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk 
azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb 
tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek sem garanciát, sem jogi 
kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan.  
A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék 
alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok 
felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és alkalmazása, 
valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól.  
Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, 
a termék kezelésével, tárolásával, használatával és megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk.  
Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik.  
A ref. biztonsági adatlapot készítette: DONAU CHEMIE AG. Cím: A-1030 Wien, Am Heumarkt 10 
     Telefon: +43 1 71147-0, Fax: - , e-mail: dchtechnik@donauchem.com 
Szerkesztette:    Donauchem Kft. Magyarország H-1225 Budapest, Bányalég u. 37-43. 
     Telefon: +36-1 207 8000 Fax: +36-1 207 2767, e-mail: ferenc.toth@donauchem.hu 


