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1. oldal, összesen: 6 

1.  Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azon osítása 

1.1. Termékazonosító:    Penta BRS    

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel ı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: 
 ipari vízkezelés. Ellenjavallt felhasználás: lakossági felhasználás. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Szállító:       Albemarle Europe Srl. 
       Rue du Bosquet 9, B-1348 Louvain-La-Neuve (SUD) 
       Belgium 

Forgalomba hozó:   PentaClean Kft., 2049 Diósd, Vadrózsa u. 21. 
        06 23 545 650   Fax: 06 23 370 094 
        E-mail: pentaclean@pentaclean.hu 

1.4. Sürgısségi telefon szám: 06/80-201-199 
      ETTSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat:  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
 
2. Veszélyesség szerinti besorolás  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:   C- corrosive 

2.1.1 Az anyag vagy keverék osztályozása az 1272/20 08/EK rendelet szerint: 
Skin Corr. 1B  H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
2.2 Címkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet szeri nt   

GHS piktogram: 

 

 GHS05 

Figyelmeztetés:  Veszély 

 

Figyelmeztet ı mondatok:  

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 P260 A gızök/permet belélegzése tilos. 

P280 Védıkesztyő, védıruha, szemvédı, arcvédı használata kötelezı 
 P303 + P361 + P353 HA BİRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 

távolítani/le kell vetni. A bırt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
 P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
 P310  Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelıen. 
  
2.3  Egyéb veszélyek 
 A vizeket veszélyezteti. 
 
3. Összetétel / az összetev ıkre vonatkozó adatok  

3.2. Keverékek 
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 CAS szám 
EU szám 
Regisztrációs szám 

%-os 
arány 

1272/2008/EK 

Bromin-klorid 
13863-41-7 
237-601-4 
-- 

<15 

Oxid.Liq.2, H272 
Metals Corr. 1,H290 
Acute Tox. 3 H331 
Skin Corr. 1A H314 
Aquatic Acute 1 H400 

Nátrium-hidroxid 
1310-73-2           
215-185-5 
 

< 20 Skin Corr. 1A, H314 
Met. Corr. 1 H290  

Szulfamin sav 
5329-14-6 
226-218-8 

<20 
Skin Irrit. 2 H315 
Eye Irrit. 2 H319  
Aquatic Chronic 3 H412 

 (A „H”  mondatok teljes szövege a 16. pontban található)      
 

4. Elsısegélynyújtás 

4.1. Az elsısegély-nyújtási intézkedések ismertetése:   
 Általános információ: A termékkel szennyezett ruhadarabokat és lábbelit azonnal távolítsuk el. 
 Belélegzés esetén:  Vegyük a sérültet friss levegıre. Ha nem lélegzik, adjunk mesterséges légzést szájból  
 szájba és azonnal vigyük orvoshoz. Nehéz légzés esetén adjunk oxigént. 
 Bırrel való érintkezés után:   Azonnal mossuk le bı vízzel 15-20 percig és forduljunk orvoshoz. 
 Szembejutás esetén : A szemet nyitva tartva folyóvíz alatt legalább 15 percig öblítsük, ha van, az elsı 5  

perc után távolítsuk el a kontaktlencséket és folytassuk az öblítést. Azonnal forduljunk orvoshoz. 
 Lenyelés esetén:  ha a sérült eszméleténél van, itassunk vele egy pohár  vizet vagy tejet és vigyük friss  

levegıre. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Ne hánytassuk a sérültet orvosi felügyelet nélkül. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünete k és hatások:  
 Akut toxicitás: nincs adat 
 Primer ingerhatás: A rendelkezésünkre álló adatok alapján a terméknek nincs egészségkárosító hatása. 

 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különle ges ellátás jelzése: Azonnal forduljunk orvoshoz! 
  

5. Tőzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag:  Víz, hab, oltópor, CO2. Használjon a környezetnek megfelelı oltóanyagot. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékb ıl származó különleges veszélyek : Az anyag nem gyúlékony és nem 
éghetı. A termék hı-bomlásakor gızök keletkeznek, melyek irritálják a nyálkahártyát és a felsı légutakat.  

5.3. Tőzoltóknak szóló javaslat: A tőznek kitett hordókat vízpermettel hőtsük. Tőz esetén viseljünk teljes 
légzıkészüléket és az OSHA/MSHA által jóváhagyott védıruházatot. Ha lehetséges, a tőzoltáshoz használt 
vizet győjtsük össze és a helyi rendelkezéseknek megfelelıen távolítsuk el. 

 
6. Intézkedések véletlenszer ő expozíciónál 

6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni véd ıeszközök és vészhelyzeti eljárások:  Védıfelszerelést 
(védıruha, védıkesztyő, védıszemüveg) kell viselni, a védelem nélküli személyeket távol kell tartani. Kerülni 
kell  a bırre, ill. szembejutást. 

6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések:  A készítményt talajba, élıvizekbe és kezelés nélkül közcsatornába 
juttatni nem szabad.  

6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés mó dszerei és anyagai: Zárjuk le a csatornákat. 
Vezessük el a termék gızeit. A kiömlött szert közömbös anyaggal borítsuk be. A nagymennyiségő szert 
szívassuk fel és megjelölt, vegyszerálló tartályokba tároljuk. A szermaradékot nedvszívó anyaggal borítsuk 
be, megfelelı tartályokba, és ezekben tároljuk hulladékmegsemmisítés céljából. A szerrel szennyezett 
területet gondosan takarítsuk le. 
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6.4 Hivatkozás más szakaszokra:  Vegye figyelembe a fentieken kívül a 8. és a 13. szakasz elıírásait.  
 
7. Kezelés és tárolás  

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:  A készítménnyel való munkavégzésnél kerülni kell 
az anyag bırre, szembe kerülését. Védıszemüveg és kesztyő használata szükséges. Legyen a 
munkaterületen vészzuhany és szemmosásilehetıség. A termékkel csak jól szellızı helyen dolgozzunk. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges  összeférhetetlenséggel együtt: Az anyagot eredeti 
csomagolásban, száraz, jól szellızı, 0-50ºC közötti hımérsékleten, kell tárolni. Legyenek kéznél a kiömlött 
szer tárolására alkalmas tartályok. A kinyitáskor ügyeljünk rá, hogy a szer ne fröccsenjen, ne ömöljön ki. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás:  ipari vízkezelés. A termékismertetı tartalmazza a biztonságos és 
hatékony felhasználási módokat. 
 
8. Az expozíció ellen ırzése / egyéni védelem 

8.1. Ellenırzési paraméterek :   
nátrium hidroxid:  AK/CK : 2 mg/ m3 

8.2. Expozíció ellen ırzése:   
Általános védekezési és higiéniai intézkedések:  
Ne lélegezzük be a szer gızeit, páráit. Munka közben enni, inni, dohányozni tilos!  
Mőszaki kellékek : A felhevített termék kezelésekor álljon rendelkezésre kihúzatásos szellıztetı rendszer.  
Az egyes komponensekre megadott küszöb határértékek az izotiazolinok 3:1 arányú keverékére 
 vonatkoznak. 
Szemvédelem :  védıszemüveg oldalvédıvel 
Légzésvédelem:    normál körülmények között nem szükséges 
Bır- és testvédelem:    védıruházat, védıcipı, védıkesztyő  

 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok   

9.1. Az alapvet ı fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform áció: 
 Megjelenési forma:  sárga-narancssárga folyadék 
 Szag:      lágy  
 Sőrőség:     1,29 – 1,37 g/cm3 (25 ºC-nál)  
 Viszkozitás:    2 cSt (25 ºC)  
 Vízben való oldódás:  elegyíthetı 
 pH érték 20 Cº-nál:  12,4 – 14,0  (10 g/l) 
 Forráspont:    kb. 106 ºC 
 Dermedéspont:   0 ºC  

9.2. Egyéb információk :  nincs adat 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: inkompatibilis anyagokkal érintkezve exoterm reakció lehetséges 

10.2. Kémiai stabilitás : normál körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehet ısége: inkompatibilis anyagokkal érintkezve exoterm reakció lehetséges 

10.4. Kerülend ı körülmények: kerüljük a magas hımérsékletet, nyílt lángot és a fagyást 

10.5. Nem összeférhet ı anyagok : alkoholok, aldehidek, erıs oxidáló és redukálószerek, savak, ammónia 
tartalmú szerek, és a közönséges fémek, mint alumínium, szénacél, réz 

10.6. Veszélyes bomlástermékek:  normál körülmények között nincsenek 
 
11. Toxikológiai információk  
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11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ :  
 Akut toxicitás: LD50: orális/patkány 2491 mg/kg 
             LD50: bır/patkány: >2000 mg/kg 
      LC50: belégzés/patkány (4h): >2,09 mg/l 

   Primer ingerhatás:  A rendelkezésünkre álló adatok alapján a terméknek nincs egészségkárosító hatása. 
 
12. Ökológiai információ   

12.1.Toxicitás :  
 EC50: Daphnia / 48h: 4,8 mg/liter   
 LC50: hal / 96 h: 3,8 mg/liter 
 IC50: zöld alga / 96 h: 2,6 mg/liter 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nem áll rendelkezésre információ 

12.3. Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre információ 

12.4. A talajban való mobilitás: nem áll rendelkezésre információ 

12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei:  nem áll rendelkezésre információ 

12.6 Egyéb káros hatások: nem áll rendelkezésre információ 
 
13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:  
Készítmény:  A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001.  (VI.15.) Korm.  
Rendeletben és a 16/2001. (VII.18.)KöM rendeletben foglaltak szerint.     

Csomagolóanyag:  a csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása a készítményre vonatkozó 
elıírásoknak megfelelıen történhet a 94/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerint. 
EWC: 15 01 10 (mőanyag) 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 

14.1. UN-szám:  3266 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel ı szállítási megnevezés : Maró folyékony, lúgos szervetlen anyag, M.N.N. 

(halogénezett komplex, nátrium hidroxid) 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):  8 C5 Maró hatású anyagok 

14.4 Csomagolási csoport: III 

14.5 Környezeti veszélyek:  nem áll rendelkezésre információ 

14.6 A felhasználót érint ı esetleges óvintézkedések:  kerülni kell a környezetbejutást 

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs meghatározva 
 
15. A szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi  
 elıírások, jogszabályok:  

A kémiai biztonságról szóló 1907/2006 Európai Közösségi rendelet. 
 Veszélyes anyag kezelés: 44/2000 EüM rendelet; 25/2000 EüM-SzCsM együttes rend. a munkahelyek  
 kémiai biztonságáról. 
 33/2004. (IV:26) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos  
 egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII.27.) EÜM rendelet 
 módosításáról. 
 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
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 Hulladékkezelés: 98/2001 Korm.rendelet; 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl 
 Munkavédelem: 1993. XCIII. Törvény 
 Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm.rend. a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek 
 végzésének feltételeirıl. 
 Vízszennyezés: 203/2001.(X.26.) Korm.rend.; 204/2001.(X.26.) Korm. rend. a felszíni vizek minısége 
 védelmének egyes szabályairól; 7/2002.(III.1.) KöM rend. a használt és szennyvizek kibocsátásáról. 
 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés:  nem készült. Vízveszélyesség (DE): WGK=2 
 
16. Egyéb információk: 

 A fenti adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak  
 garanciáját.  
 A felhasználó felelıssége, hogy ezen információk alkalmazásáról és a termék felhasználásáról döntsön. 

 A 6. felülvizsgálat oka: a 453/2010/EU rendeletnek megfelelı módosítások 
A 7. felülvizsgálat oka: az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelı módosítások. 

 A 2. és 3. pontnak megfelelı H-mondatok:   

H272    Fokozhatja a tőz intenzitását; oxidáló hatású. 
H290    Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H315    Bırirritáló hatású. 
H319    Súlyos szemirritációt okoz. 
H331    Belélegezve mérgezı. 
H400    Nagyon mérgezı a vízi élıvilágra. 
H412    Ártalmas a vízi élıvilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 A biztonsági adatlapban leggyakrabban alkalmazott rövidítések és betőszók magyarázata: 
 ADN (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Inland Waterways) Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi 
szállításáról 

 ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road) A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás  

 ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció-érték 
 ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsült akut toxicitási érték. 
 BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentrációs tényezı 
 BOI Biológiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmennyiség, amely a vízben lévı szerves 

anyagok mikroorganizmusokkal történı lebontásához szükséges. 
 Bw (Body Weight) Testtömeg 
 C&L (Classification and Labeling) Osztályozás és Címkézés 
 CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat 
 CK-érték Megengedett csúcskoncentráció-érték. 
 CLP (Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás 

(1272/2008/EK rendelet) 
 CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltı, mutagén vagy reprodukciót 

károsító 
 CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztonsági Értékelés 
 CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsági Jelentés 
 DMEL (Derived Minimal Effect Level) Származtatott minimális hatást okozó szint 
 DNEL (Derived No Effect Level) Származtatott hatásmentes szint 
 ECHA (European Cheamicals Agency) Európai Vegyianyag-ügynökség 
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 Ecx (Effective Concentration x%) Hatásos koncentráció x%. 
Az Ecx a vizsgált anyag azon koncentrációja, amely meghatározott idıintervallum alatt 
válaszként x% mértékő változást idéz elı (pl. a növekedésben). 

 ErC50 Ecx a szaporodási sebesség gátlására vonatkoztatva. 
 Edx (Effective Dose x%) Hatásos dózis 10%. Az Edx a vizsgált anyag azon dózisa, amely 

meghatározott idıintervallum alatt 10%-kal növeli egy válasz elıfordulását. 
 EK Európai Közösség 
 EU szám A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretébıl származó három európai 

anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket együttesen EU-
jegyzéknek nevezik. 

 ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) Törzskönyvezett Vegyi Anyagok 
Európai Jegyzéke 

 ES (Exposure Scenario) Expozíciós forgatókönyv 
 ESIS (European Chemical Substances Information System) Vegyi Anyagokkal Foglalkozó 

Európai Információs Rendszer 
 IARC (International Agency for Research on Cancer) Nemzetközi Rákkutató Ügynökség 
 IATA (International Air Transport Association) Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 
 IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk 

Tengeri Fuvarozásáról 
 KOI Kémiai oxigénigény. A vízben levı szerves és szervetlen anyagok kémiai lebontásához 

szükséges oxigénmennyiség. 
 LCx (Lethal Concentration x%) Halálos koncentráció x% 
 LDx (Lethal Dose x%) Halálos dózis x% 
 LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentration) A megfigyelhetı káros hatást okozó 

legalacsonyabb koncentráció. 
 LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A megfigyelhetı káros hatást okozó 

legalacsonyabb szint. 
 LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A megfigyelhetı hatást okozó legalacsonyabb 

koncentráció. 
 LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyelhetı hatást okozó legalacsonyabb szint. 
 MK-érték Maximális koncentráció-érték 
 NOEC  (No observed effect concentration) Megfigyelhetı hatást nem okozó koncentráció 
 NOEL (No observed effect level) Megfigyelhetı hatást nem okozó szint 
 NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem minısülı anyag 
 NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyelhetı káros hatást nem okozó szint. 
 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) Gazdasági Együttmőködési 

és Fejlesztési Szervezet 
 PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Perzisztens, bioakkumulatív és mérgezı 
 PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsült hatásmentes koncentráció 
 ppm egymilliomod rész  
 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok 

Regisztrációja, Értékelése, Engedélyezése és Korlátozása 
 RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
 SVHC (Substance of Very High Concern) Különös aggodalomra okot adó anyag 
 UVCB (substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological 

materials) Ismeretlen szerkezető vagy változó összetételő, összetett reakcióban 
keletkezett vagy biológiai eredető anyagok 

 VOC (Volatile organic compounds) Illékony szerves vegyületek 
 vPvB (Very Persistent and very Bio-accumulative) Nagyon perzisztens és nagyon 

bioakkumulatív 
 


