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

1.1. Termékazonosító 

Márkanév: Alvatech Spray® 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

Alkoholos gyors kórházi felületfertőtlenítőszer  

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Forgalmazó: Gladius Global Kft.  H 1085 Budapest Salétrom u. 4. L épület 

Telefon: +36-20-4990888 

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: info@gladiusmed.com 

Gyártó: Kuzey Sağlık Ürünleri ve Kimya Sanayi A.Ş. 

Cím: Gersan Sanayi Sitesi 2310 Sok No: 47 Yenimahalle Ankara / Turkey 

Telefon:+90 (312) 256 6696 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Nagyvárad tér 2. 1096 BUDAPEST   

Telefon: +36 80 20 11 99 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

Veszélyességi 

osztályok  kategóriák 
Figyelmeztető mondatok 

Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz 

2.2. Címkézési elemek 

A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

Veszélyt jelző piktogramok 

 

 

Figyelmeztetés: Figyelem 

 

Figyelmeztető mondatok: 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. 

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító/berendezés használandó. 

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P403 + P235  Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
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A biocid rendelet miatti címketartalom: Etanol: 40,0%, izopropil-alkohol 9,5%, Didecildimetilammónium-klorid 

0,25%, illatanyag. Ezen kívül a használati utasítás részletei. 

2.3. Egyéb veszélyek 

A termék egyetlen komponense sem teljesíti a PBT vagy a vPvB feltételeket. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.2. Keverékek 

Vizes oldat, melyben az alábbi komponenseket kell az előírások alapján azonosítani:  

A komponens neve CAS 

EC 

Tömeg% Osztályba sorolás H mondat 

Etanol 64-17-5 
200-578-6 

40 
Flam. Liq. 21 

Eye Irrit. 22 

H225 

H319 

Propan-2-ol 67-63-0 
200-661-7 

9,5 

Flam. Liq. 23 

Eye Irrit. 23 

STOT SE 33 

H225 

H319 

H336 

Didecil-dimetil-ammónium-klorid 7173-51-5 
230-525-2 

≤1 
Acute Tox. 4  
Skin. Corr. 1  

H302 

H314 

1 Harmonizált osztályozás, Index szám: 603-002-00-5.  

2 A regisztráció osztályba sorolása. Egyedi koncentrációs limit: 50%-tól Eye Irrit. 2 

3 Harmonizált osztályozás, Index szám: 303-117-00-0 

Egyik komponens regisztrációs számát sem kaptuk meg a gyártótól. 

A biocid hatóanyag (etanol, propan-2-ol, Didecil-dimetil-ammónium-klorid) mentes a REACH regisztráció aló (REACH rendelet 15. 

cikk). A többi komponens nem éri el az 1 t/év import mennyiséget. A víz komponens mentes a REACH regisztráció alól.  

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Kétség esetén, vagy ha tünetek jelentkeznek: orvosi ellátást kell kérni. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell 

vetni és biztonságosan kezelni.  

Szembe kerülve: Az anyag szembe kerülése esetén, azonnal és legalább 15 percig folyó vízzel mossuk a szemet, 

miközben a szemhéjakat széthúzzuk. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 

Lenyelés esetén: Öblítse ki a sérült száját, és ha eszméletén van, itasson vele kis részletekben vizet.  

Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. 

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

Tünetek: szembe kerülésnél a szem kivörösödése. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
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Kezelés: tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag  

Vízpermet, szén-dioxid, por. Nagyobb tüzekhez alkohol ellenálló hab vagy vízpermet. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Égéskor veszélyes toxikus bomlástermékek képződhetnek. Tűzben a tárolóedény nyomása megnövekedhet és ez a 

széthasadásához vezethet. A gőzök nehezebbek mint a levegő. Minden személyt el kell távolítani. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Ne tartózkodjunk a veszélyes zónában megfelelő kémiai védőöltözék és friss levegős készülék nélkül. Hűtsük a 

veszélyeztetett tartályokat vízpermettel. A képződött tűzoltóvizet nem szabad a csatornába engedni, hanem össze kell 

gyűjteni és a helyi előírásoknak megfelelően kezelni. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Csak megfelelő képzéssel rendelkező személyek végezhetnek bármilyen 
tevékenységet. 
A személyi védelem tekintetében információ a 8. szakaszban található. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A szennyezett vizet/tűzoltóvizet gyűjtsük össze. Csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni nem szabad. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

A kiömlött anyagot nedvszívó anyaggal fel kell itatni (pl. homok, föld, diatómaföld, vermikulit) és egy, a helyi 
szabályozásnak megfelelő hulladéktároló edényben elszállítani. Nagyobb mennyiségek kiömlése esetén a kiömlést körül 
kell határolni és szikrabiztos szivattyúval felpumpálni.  
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. 

szakaszban találhatók. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Tilos enni, inni, dohányozni a munkaterületen. A gőzök vagy a köd belélegzése tilos. Csak megfelelő szellőzés mellett 
alkalmazható.  
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Élelmiszertől, élvezeti cikkektől és állateledeltől elkülönítendő. Hőtől távol, az eredeti tárolóedényben tartandó. 

Jól szellőző helyen tárolandó. 
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd a használati utasítást a címkén. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
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Az 5/2020 ITM rendeletben a következő komponensek szerepelnek: 

Etanol: AK 1900 mg/m3, CK 3800 mg/m3; 

Propan-2-ol: AK 500 mg/m3, CK: 1000 mg/m3 Bőrön át is felszívódik. ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, 

szemet vagy mindhármat. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  

Általános előírások: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
Személyi védőfelszerelés 

Légzésvédelem: Kerülje a köd/ gőzök/permet belélegzését. Nem megfelelő szellőzés esetén gondoskodni kell a megadott 
határértékek betartásáról.  
Szemvédelem: fröccsenésveszély esetén szorosan záró (kosár ill. kalitka) védőszemüveg (pld. EN 166). 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Megjelenési forma:   folyadék 

Szín:   színtelen 

Szag:   alkohol  

Szagküszöb:   nem ismeretes 

pH:  6,5-7,5  

Olvadási hőmérséklet:   nincs adat  

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: >35 oC 

Lobbanáspont:   >23 oC 

Párolgási sebesség:  nincs adat 

Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú): nem vonatkozik  

Gyulladási hőmérséklet:   nem öngyulladó 

Gőznyomás:   nincs adat 

Relatív sűrűség (g/cm3):   0,9 g/cm3  25oC-on  

Relatív gőzsűrűség (levegő):  nem értelmezhető 

Oldhatóság vízben:  minden arányban elegyedik  

Öngyulladás:   nem várható 

Viszkozitás:   4 mPas 20 oC-on 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nem értelmezhető 

Robbanásveszélyesség:   nem robbanásveszélyes, de a gőzei a levegővel robbanó elegyet alkotnak 

Égést elősegítő tulajdonságok:   nem segíti elő az égést 

9.2. Egyéb információk 

nincs adat. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
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10.1. Reakciókészség 

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Erős oxidálószerekkel.  

10.4. Kerülendő körülmények 

Hő 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Oxidálószerek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nem ismeretesek 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

A keveréket a komponensek besorolása és százaléka alapján osztályoztuk 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

A komponensek nem toxikusok 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

A komponensek nem perzisztensek. 

12.3. Bioakkumulációs képesség. 

A komponensek nem bioakkumulálódnak 

12.4. A talajban való mobilitás 

nincs adat 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK (REACH) rendelet 

XIII. melléklete szerint a termék komponensei nem felelnek meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) vagy a vPvB 

(nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak.  

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincs adat 

12.7. További információ 

nincs adat 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
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13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A helyi előírásokkal összhangban kell ártalmatlanítani. 

Nagyobb mennyiségű hulladék esetén vegye fel a kapcsolatot a szállítóval. A termék hulladéka veszélyes hulladék. 

Szennyezett csomagolás: A nem szennyezett csomagolás újra felhasználható. 

A csomagolást, amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell ártalmatlanítani. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1. UN-szám 1987 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ALKOHOLOK M.N.N. (etanol, 2-propanol, 1-butanol)  

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 3 

14.4. Csomagolási csoport II 

14.5. Környezeti veszélyek nincs 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Alagutkód: 2 (D/E). EMS kód: F-E, S-D 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás nem 

vonatkozik 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

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

előírások/jogszabályok 

A termékre nem vonatkozik speciális szabályozás. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem készült, mert a termékre, mint keverékre nem előírás. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Az adatlap a REACH regisztrációkban talált információk és a nem közösségi szállító angol adatlapja (2020.06.08, 3.0 

változat) alapján készült. 

Első változathoz képest módosult az összetétel és ezért elmaradt a szemirritatív besorolás. 


