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Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító1.1. Termékazonosító1.1. Termékazonosító1.1. Termékazonosító

Kereskedelemben használt elnevezés HYPRED FORCE 7HYPRED FORCE 7HYPRED FORCE 7HYPRED FORCE 7

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

ENYHÉN SAVAS FOLYADÉKENYHÉN SAVAS FOLYADÉKENYHÉN SAVAS FOLYADÉKENYHÉN SAVAS FOLYADÉK
FertőtlenítőszerFertőtlenítőszerFertőtlenítőszerFertőtlenítőszer
ISTÁLLÓK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSÉREISTÁLLÓK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSÉREISTÁLLÓK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSÉREISTÁLLÓK, BERENDEZÉSEK ÉS ESZKÖZÖK FERTŐTLENÍTÉSÉRE

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

HYPRED HUNGÁRIA KFTHYPRED HUNGÁRIA KFTHYPRED HUNGÁRIA KFTHYPRED HUNGÁRIA KFT
Gyár utca 2. - 2040 Budaörs - HUNGARYGyár utca 2. - 2040 Budaörs - HUNGARYGyár utca 2. - 2040 Budaörs - HUNGARYGyár utca 2. - 2040 Budaörs - HUNGARY
Tel : 00 36 23 889 726 - Fax : 00 36 23 889 727Tel : 00 36 23 889 726 - Fax : 00 36 23 889 727Tel : 00 36 23 889 726 - Fax : 00 36 23 889 727Tel : 00 36 23 889 726 - Fax : 00 36 23 889 727

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe:
hypred.regulatory@roullier.com

1.4. Sürgősségi telefonszám1.4. Sürgősségi telefonszám1.4. Sürgősségi telefonszám1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgõsségi telefonszám
Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hétVeszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hétVeszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hétVeszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hét
napon): (+)1-760-476-3961napon): (+)1-760-476-3961napon): (+)1-760-476-3961napon): (+)1-760-476-3961
Hozzáférési kód: 333021Hozzáférési kód: 333021Hozzáférési kód: 333021Hozzáférési kód: 333021

OKK-OKBIOKK-OKBIOKK-OKBIOKK-OKBI
Tel : 00 36 1 476 11 95Tel : 00 36 1 476 11 95Tel : 00 36 1 476 11 95Tel : 00 36 1 476 11 95

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

BesorolásBesorolásBesorolásBesorolás     azazazaz    1272/2008/EK1272/2008/EK1272/2008/EK1272/2008/EK     rendeletrendeletrendeletrendelet     szerint:szerint:szerint:szerint:

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Heveny toxicitás - 4. kategória (szájon át) H302: Lenyelve ártalmas.

Heveny toxicitás - 4. kategória (belégzés) H332: Belélegezve ártalmas.

Bőrmaró hatás - 1B kategória H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást
okoz.

Légzőszervi szenzibilizáció - 1. kategória H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket,
és nehéz légzést okozhat.

Bőr szenzibilizáció - 1. kategória H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció - 3.
kategória

H335: Légúti irritációt okozhat.

Akut toxicitás a vízi környezetre - 1. kategória H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Krónikus toxicitás a vízi környezetre - 2. kategória H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

OsztályozásOsztályozásOsztályozásOsztályozás     aaaa    1999/45/EK1999/45/EK1999/45/EK1999/45/EK     irányelvirányelvirányelvirányelv     szerint:szerint:szerint:szerint:

A keverék megfelel az 1999/45/EK irányelvben meghatározott osztályozási  szempontoknak.

C : MARÓ, N : VESZÉLYES A KÖRNYEZETRE
R20/22 : Belélegezve és lenyelve ártalmas
R34 : Égési sérülést okoz
R42/43 : Belélegezve és bőrrel  érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)
R50 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

2.2. Címkézési elemek2.2. Címkézési elemek2.2. Címkézési elemek2.2. Címkézési elemek

CímkézésCímkézésCímkézésCímkézés     aaaa    1272/20081272/20081272/20081272/2008     számúszámúszámúszámú    EKEKEKEK    rendeletrendeletrendeletrendelet     szerint:szerint:szerint:szerint:

AAAA    veszélytveszélytveszélytveszélyt     jelzőjelzőjelzőjelző     piktogramokpiktogramokpiktogramokpiktogramok     ::::    

FigyelmeztetésFigyelmeztetésFigyelmeztetésFigyelmeztetés     ::::
Veszély

FigyelmeztetőFigyelmeztetőFigyelmeztetőFigyelmeztető     mondatokmondatokmondatokmondatok     ::::
H302: Lenyelve ártalmas.
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

H332: Belélegezve ártalmas.
H334: Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335: Légúti irritációt okozhat.
H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

ÓvintézkedésreÓvintézkedésreÓvintézkedésreÓvintézkedésre     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     mondatokmondatokmondatokmondatok     ::::
P260: A gőzök/permet belélegzése tilos.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő  használata kötelező.
P284: Légzésvédelem használata kötelező.
P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
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.
P391: A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501: A tartalmat /edényt a helyi / regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírásoknak megfelelően kell
ártalmatlanítani.

2.3. Egyéb veszélyek2.3. Egyéb veszélyek2.3. Egyéb veszélyek2.3. Egyéb veszélyek

További információ áll rendelkezésre

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok3.1. Anyagok3.1. Anyagok3.1. Anyagok

Nem vonatkozik, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek3.2. Keverékek3.2. Keverékek3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : ENYHÉN SAVAS FOLYADÉK
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

10% <= Glutáraldehid < 25% 111-30-8 203-856-5 Már regisztrált aktív biocid 
hatóanyag

N T , R23/25 R34 R42/43 
R50

Acute Tox. 3 
(oral) H301
Acute Tox. 2 
(inhalation) H330
Skin Corr. 1B 
H314
Resp. Sens. 1 
H334
STOT SE 3 
H335
Skin Sens. 1 
H317
Aquatic Acute 1 
H400
Aquatic Chronic 
2 H411
M tényező 
Heveny 1

(1) (2)

5% <= Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-
C12-16-alkil-dimetil, kloridok < 10%

68424-85-1 270-325-2 Már regisztrált aktív biocid 
hatóanyag

C N , R22 R34 R50 Skin Corr. 1B 
H314
Acute Tox. 4 
(oral) H302
Aquatic Acute 1 
H400
Aquatic Chronic 
1 H410
M tényező 
Heveny 10
1

(1)

5% <= Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-
hidroxi-, elágazó < 15%

69011-36-5 Xn , R22 R41 Eye Dam. 1 
H318
Acute Tox. 4 
(oral) H302

(1)

1% <= Didecil-dimetil-ammónium-klorid < 5% 7173-51-5 230-525-2 Már regisztrált aktív biocid 
hatóanyag

C N , R22 R34 R50 Acute Tox. 4 
(oral) H302
Skin Corr. 1B 
H314
Aquatic Acute 1 
H400
Aquatic Chronic 
2 H411
M tényező 
Heveny 10
1

(1)

Izopropil-alkohol<1% 67-63-0 200-661-7 F Xi , R11 R36 R67 Flam. Liq. 2 
H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 
H336

(1) (2)

Típus
(1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
(2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
(3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)

-4/20 -



        
HYPRED FORCE 7 HYPRED FORCE 7 HYPRED FORCE 7 HYPRED FORCE 7 
Kod: Kod: Kod: Kod: 0 30I 0

Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

(4) : vPvB anyag (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)
(5) : Rákkeltő hatású anyag 1 A kategória
(6) : Rákkeltő hatású anyag 1 B kategória
(7) : Mutagén hatású anyag 1 A kategória
(8) : Mutagén hatású anyag 1 B kategória
(9) : Reprodukciót károsító hatású anyag 1 A kategória
(10) : Reprodukciót károsító hatású anyag 1 B kategória
(11) : Endokrin diszruptor hatású anyag

Az R-, H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések:Általános megjegyzések:Általános megjegyzések:Általános megjegyzések:
Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

BelégzésBelégzésBelégzésBelégzés     eseténeseténeseténesetén     ::::
Vigye friss levegőre!
Ha szükségesnek tartja, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést és azonnal értesítse az orvost!
Nehéz légzés esetén szakképzett személy adjon oxigént.

BőrrelBőrrelBőrrelBőrrel     érintkezveérintkezveérintkezveérintkezve     ::::
A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni
Kb. 15 percig csorgassunk vizet az érintett felületre, majd alaposan mossuk le.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

SzemmelSzemmelSzemmelSzemmel     érintkezveérintkezveérintkezveérintkezve     ::::
Azonnal, bő vízzel öblítsük ki a szemet, úgy, hogy szétfeszítjük a szemhéjat és kb. 15 percig vizet
csurgatunk rá.
Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

LenyelésLenyelésLenyelésLenyelés     eseténeseténeseténesetén     ::::
A szájat ki kell öblíteni.
TILOS hánytatni.
Azonnal menjünk kórházba.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

BőrrelBőrrelBőrrelBőrrel     valóvalóvalóvaló    érintkezésérintkezésérintkezésérintkezés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Maró hatású : súlyos égési sérüléseket okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki.

SzemmelSzemmelSzemmelSzemmel     valóvalóvalóvaló    érintkezésérintkezésérintkezésérintkezés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Súlyos szemkárosodást okoz.
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

LenyelésLenyelésLenyelésLenyelés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Lenyelve ártalmas.
Súlyos száj-és emésztőhuzam égést idézhet elő

Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Légúti irritációt okozhat.
Belélegezve ártalmas.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Kezelés : Kezelés : Kezelés : Tüneti kezelés

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag5.1. Oltóanyag5.1. Oltóanyag5.1. Oltóanyag

AAAA    megfelelőmegfelelőmegfelelőmegfelelő     oltóanyagoltóanyagoltóanyagoltóanyag     ::::
Porlasztott víz.
Hab, por, széndioxid.

AzAzAzAz    alkalmatlanalkalmatlanalkalmatlanalkalmatlan     oltóanyagoltóanyagoltóanyagoltóanyag     ::::
Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A HYPRED FORCE 7 nem gyúlékony anyag.
Égés során azonban szénmonoxid és széndioxid keletkezhet.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.
A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.
Hűtse le vízzel a veszélyeztetett edényzetet

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.     NemNemNemNem    sürgősségisürgősségisürgősségisürgősségi     ellátóellátóellátóellátó     személyzetszemélyzetszemélyzetszemélyzet     esetébenesetébenesetébenesetében     ::::    
Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni
védőfelszereléssel.

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.     AAAA    sürgősségisürgősségisürgősségisürgősségi     ellátókellátókellátókellátók     esetében:esetében:esetében:esetében:     ::::    
A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.
Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, és széllel szemben.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
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adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Szakemberek jelenléte javasolt.
Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.
A lehetõ leggyorsabban távolítson el minden összeférhetetlen anyagot.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

AAAA    terméktermékterméktermék    kiskiskiskis    mennyiségűmennyiségűmennyiségűmennyiségű     kiömlésekiömlésekiömlésekiömlése     eseténeseténeseténesetén     ::::
Pumpálja gyűjtőtartályba

AAAA    terméktermékterméktermék    nagynagynagynagy    mennyiségűmennyiségűmennyiségűmennyiségű     kiömlésekiömlésekiömlésekiömlése     eseténeseténeseténesetén     ::::
Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti edényzetbe újrahasználat céljából.
Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.
Jelölje meg jelzőkarókkal, gátolja meg legalább egy indifferens abszorbenssel és pumpálja egy
biztonsági tartályba!

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.
Az  ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Ne lélegezze be a gőzöket.
Kerülje a bőrrel, szemmel vagy a ruházattal való érintkezést.
Ne lélegezze be az aéroszolokat.
Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést
Ne keverje erős lúgokkal és erős savakkal.
Ne keverjük erősen oxidáló anyagokkal.
Jól szellőző helyiségben dolgozzunk

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.     TárolásTárolásTárolásTárolás     ::::    
Lehetőség szerint hagyjuk a terméket az eredeti csomagolásában
Tiszta, hűvös, jól szellőző helyiségben melegtől és fénytől védve tároljuk.
Tartsa távol nem kompatíbilis anyagoktól! (ld. 10. szakasz).
Tartsuk lezárva a csomagolást

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.     CsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyag     ::::    
Nagy sűrűségű polietilén.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
HYPRED FORCE 7 biocid használatra
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek8.1. Ellenőrzési paraméterek8.1. Ellenőrzési paraméterek8.1. Ellenőrzési paraméterek

ExpozíciósExpozíciósExpozíciósExpozíciós     határértékekhatárértékekhatárértékekhatárértékek     ::::
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Izopropil-alkohol HUN OEL 8h 500 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

OEL rövid távon 2000 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

Glutáraldehid FRA VLCT rövid távon 0,2 ppm Valeur limite indicative Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,8 mg/m³ Valeur limite indicative Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

VLEP 8h 0,1 ppm Valeur limite indicative Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,4 mg/m³ Valeur limite indicative Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

AUT OEL 8h 0,1 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,4 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

OEL rövid távon 0,1 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,4 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

BEL OEL rövid távon 0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,21 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

CHE OEL 8h 0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,21 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

OEL rövid távon 0,1 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,42 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

DEU OEL 8h 0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Committee on Hazardous Substances)

0,2 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Committee on Hazardous Substances)

0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Research Foundation)

0,24 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Research Foundation)

OEL rövid távon 0,1 ppm STV 15 minutes average value
A momentary value of 0,2 ml/m³ 
(0,83 mg/gm³) should not be exceeded.

Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Research Foundation)

0,48 mg/m³ STV 15 minutes average value
A momentary value of 0,2 ml/m³ 
(0,83 mg/gm³) should not be exceeded.

Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Research Foundation)

0,1 ppm 15 minutes average value Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Committee on Hazardous Substances)

0,4 mg/m³ 15 minutes average value Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
(German Committee on Hazardous Substances)

DNK OEL 8h 0,2 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,8 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

OEL rövid távon 0,2 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,8 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

ESP OEL rövid távon 0,05 ppm sen Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,2 mg/m³ sen Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

GBR OEL 8h 0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,2 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

OEL rövid távon 0,05 ppm Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,2 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

SWE OEL rövid távon 0,1 ppm Ceiling limit vaue Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

0,4 mg/m³ Ceiling limit vaue Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

POL NDS 8h 0,4 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

NDSCh rövid 
távon

0,6 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

LVA OEL 8h 5 mg/m³ Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

8.2. Az expozíció ellenőrzése8.2. Az expozíció ellenőrzése8.2. Az expozíció ellenőrzése8.2. Az expozíció ellenőrzése
A 98/24/EK irányelv követelményeinek megfelelően a munkáltató köteles kockázatkezelési intézkedéseket bevezetni.
Ha a kötelező vagy tájékoztató határértéket határoztak meg a 8.1 szakaszban szereplő anyagra, a munkáltató a
kémiai kockázatértékelés eredményei szerint köteles ellenőrizni a foglalkozási  expozíciós határértékeket, hogy
meggyőződjön azok betartásáról.

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1.     MegfelelőMegfelelőMegfelelőMegfelelő     műszakiműszakiműszakiműszaki     ellenőrzésellenőrzésellenőrzésellenőrzés     ::::
Alkalmazza a szükséges technikai intézkedéseket a munkahelyi expozíciós határértékek betartása
céljából

8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2.     EgyéniEgyéniEgyéniEgyéni     óvintézkedések,óvintézkedések,óvintézkedések,óvintézkedések,     példáulpéldáulpéldáulpéldául     egyéniegyéniegyéniegyéni     védőeszközökvédőeszközökvédőeszközökvédőeszközök     ::::

Szem-/arcvédelem :Szem-/arcvédelem :Szem-/arcvédelem :Szem-/arcvédelem :
Használjon az EN 166 szabványnak megfelelõ védõszemüveget vagy arcvédõt.

Kézvédelem :Kézvédelem :Kézvédelem :Kézvédelem :
Viseljen kémiai anyagoknak ellenálló - EN 374- nek megfelelő- védőkesztyűt!
Hőálló kesztyűk előnyben részesített anyagai:
Butilgumi.
Nitrilkaucsuk (NBR).
Rövid érintkezéshez 3-as, vagy annál magasabb védelmi osztállyal rendelkező védőkesztyű
használata ajánlott (az EN 374-es szabvány szerint 60 percnél magasabb áthatolási idő).
Hosszas vagy gyakran ismételt érintkezésnél 6-os védelmi osztállyal rendelkező védőkesztyű
használata ajánlott (az EN 374-es szabvány szerint 480 percnél magasabb áthatolási idő).

BőrvédelemBőrvédelemBőrvédelemBőrvédelem     ::::
Viseljen kémiai anyagoknak ellenálló védőcsizmát és védőöltözetet.

LégutakLégutakLégutakLégutak     védelmevédelmevédelmevédelme     ::::    
Gőzképződéssel járó kezelések során viseljen EN 136 szabvány szerinti teljes álarcot az alábbi típusú
(az EN 141 vagy EN 14387 szabványnak megfelelő) szűrővel:
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

ABEK.
Aeroszol-képződéssel járó kezelések során viseljen EN 136 szabvány szerinti teljes álarcot az alábbi
típusú (az EN 143 szabványnak megfelelő) szűrővel:
P3: Részecskék, szilárd aeroszolok és folyadékok
Lehetséges gőz és aeroszol szűrők kombinálása.

Hőveszély : Hőveszély : Hőveszély : Hőveszély : 
Nem alkalmazható

HigiénésHigiénésHigiénésHigiénés     intézkedésekintézkedésekintézkedésekintézkedések     ::::    
A munkavégzés helyéhez közel elhelyezett zuhany és szemöblítő.
Az egyéni fédőfelszereléseket minden használat után ki kell mosni.
A helyes ipari egészségügyi és a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni.

8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3.     KörnyezetiKörnyezetiKörnyezetiKörnyezeti     expozíció-ellenőrzésekexpozíció-ellenőrzésekexpozíció-ellenőrzésekexpozíció-ellenőrzések     ::::
Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
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Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Megjelenés Áttetsző folyadék

Szín Színtelentől halvány sárgáig

Haju aldehid

Szagküszöbérték Nem áll rendelkezésre

A homogén termék PH-ja 6±0,5

PH-érték 10 g/l oldatban 6,5±1,5

Fagypont : -3 °C

Forráspont Nem áll rendelkezésre

Lobbanáspont (EC : A9) > 110 °C

Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre

Tűzveszélyesség A keverék nem minősül oxidáló szernek az 1272/2008/EK rendelet szempontjai szerint.

Gőznyomás Nem áll rendelkezésre

Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre

Fajsúly 1,025±0,01 g/cm³

Relatív sűrűség 1,025±0,01

Oldhatóság vízben Nem áll rendelkezésre

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem alkalmazható

Öngyulladási hőmérséklet Nem alkalmazható

Bomlási hőmérséklet Nem áll rendelkezésre

Viszkozitás (OECD : 114) 10,15 mPa.s (20°C-on meghatározott dinamikus viszkozitás.)

Robbanásveszélyes tulajdonságok Nem alkalmazható

Oxidáló tulajdonságok Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk9.2. Egyéb információk9.2. Egyéb információk9.2. Egyéb információk
Kiegészítő adat nem áll rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség10.1. Reakciókészség10.1. Reakciókészség10.1. Reakciókészség
Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás10.2. Kémiai stabilitás10.2. Kémiai stabilitás10.2. Kémiai stabilitás
Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége10.3. A veszélyes reakciók lehetősége10.3. A veszélyes reakciók lehetősége10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Kerülje az erős oxidáló szerekkel, erős lúgokkal és savakkal történő érintkezést .

10.4. Kerülendő körülmények10.4. Kerülendő körülmények10.4. Kerülendő körülmények10.4. Kerülendő körülmények
Fény, hőség 

10.5. Nem összeférhetõ anyagok10.5. Nem összeférhetõ anyagok10.5. Nem összeférhetõ anyagok10.5. Nem összeférhetõ anyagok
Erős savak.
Erős bázis
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Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Erős oxidánsok

10.6. Veszélyes bomlástermékek10.6. Veszélyes bomlástermékek10.6. Veszélyes bomlástermékek10.6. Veszélyes bomlástermékek
A hőlebomlás során keletkezhet szénmonoxid és széndioxid.

Ezek az adatok a koncentrált keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját az adatlap és a
műszaki tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

AzAzAzAz    anyagokraanyagokraanyagokraanyagokra     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     adatok:adatok:adatok:adatok:

Akut toxicitás
Didecil-dimetil-ammónium-klorid + Izopropil-alkohol ( 50% ) : LD 50 - oral patkány 800 mg/kg. - A beszállító biztonsági
adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : LD 50 - oral patkány (OCDE 423): 500 - 2 000 mg/kg. - A
beszállító biztonsági adatlapja
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : LD 50 - oral patkány (OCDE 401): > 300 -
 2 000 mg/kg.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol : LC 50 - belélegzés - 4h egér  27,2 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok ( 50% ) : LD 50 - oral patkány 795 mg/kg. - A
beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid ( 50% ) : LC 50 - belélegzés - 4h patkány (OCDE 403): 0,48 mg/L. - aeroszol - A beszállító biztonsági
adatlapja
Glutáraldehid ( 50% ) : LD 50 - oral patkány  (OCDE 401): 158 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid ( 50% ) : LD 50 - bőrön keresztül nyúl  (OCDE 402): > 2 000 mg/kg.  - A beszállító biztonsági adatlapja

Bőrkorrózió/bőrirritáció
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : Bőrrel való érintkezés  . Korroziv.; Súlyos égési
sérülést okoz  - A beszállító biztonsági adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : Bőringer nyúl  (OCDE 404):  . Égési sérülést okoz  - A beszállító biztonsági adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : Bőringer nyúl (OCDE 404):  . Nem irritatív - A beszállító
biztonsági adatlapja
Glutáraldehid : Bőrrel való érintkezés   . Korroziv.  - A beszállító biztonsági adatlapja

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : Szem-irritáció nyúl (Test de Draize):  . A szemsérülés komoly
kockázata  - A beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid : Szemmel való érintkezés esetén :   . Korroziv.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol : Szem-irritáció   . irritatív  - A beszállító biztonsági adatlapja

Szenzibilizáció
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : Szenzibilizáció  . Nem mutagén - A beszállító
biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol : Szenzibilizáció   . Nem mutagén  - A beszállító biztonsági adatlapja
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Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Glutáraldehid : Légzés-érzékenyítés   . Érzékenyítő  - A beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid : Bőrérzékenyítés ember   . Allergiás reakciót idézhet elő  - A beszállító biztonsági adatlapja

Mutagenitás
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : (Test d'Ames):  . Nem mutagén - A beszállító
biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol : Ames-teszt   . Nem mutagén  - A beszállító biztonsági adatlapja

Reprodukciós toxicitás
Glutáraldehid : Embriót károsító hatás laboratóriumi állatok   . Nem teratogén  - A beszállító biztonsági adatlapja

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Glutáraldehid :  . Légúti irritációt okozhat.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol :  . álmosság és szédülés  - A beszállító biztonsági adatlapja

ÁLLANDÓ MÉRGEZŐ TULAJDONSÁG
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : NOECNOEC - 72h alga (OCDE 201): 0,001 -
 0,01 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja

AAAA    keverékrekeverékrekeverékrekeverékre     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     adatokadatokadatokadatok     ::::

Akut toxicitás
 LD 50 - oral patkány (Sprague-Dawley)  (OCDE 423): 300 - 2 000 mg/kg. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció
 Bőrmaró hatás   . A keverék nem minősül a bőrre maró hatásúnak az 1272/2008/EK rendelet szempontjai szerint. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
 Maró hatás a szemre   . A 1272/2008/EK rendelet értelmében súlyos szemkárosodást okoz. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
 Bőrérzékenyítés   . A keverék bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatásúnak tekinthető a 1272/2008/EK rendelet értelmében. 
 Légzés-érzékenyítés   . A keverék légzőszervi szenzibilizálónak tekinthető a 1272/2008/EK rendelet értelmében . 

Mutagenitás
  . A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Rákkeltő hatás
  . A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

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

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
 Légúti irritáció   . Légúti irritációt okozhat. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
  . A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
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Az (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonságiAz (EK) 453/2010 rendelettel módosított  (EK) 1907/2006 rendeletnek megfelelő biztonsági
adatlapadatlapadatlapadatlap

Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

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

AAAA    legfontosabblegfontosabblegfontosabblegfontosabb     ––––    akutakutakutakut    ésésésés    késleltetettkésleltetettkésleltetettkésleltetett     ––––    tünetektünetektünetektünetek     ésésésés    hatásokhatásokhatásokhatások     ::::

BőrrelBőrrelBőrrelBőrrel     valóvalóvalóvaló    érintkezésérintkezésérintkezésérintkezés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Maró hatású : súlyos égési sérüléseket okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki.

SzemmelSzemmelSzemmelSzemmel     valóvalóvalóvaló    érintkezésérintkezésérintkezésérintkezés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Súlyos szemkárosodást okoz.

LenyelésLenyelésLenyelésLenyelés     eseténeseténeseténesetén     ::::    Lenyelve ártalmas.
Súlyos száj-és emésztőhuzam égést idézhet elő

Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belégzés esetén : Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
Légúti irritációt okozhat.
Belélegezve ártalmas.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk12. SZAKASZ: Ökológiai információk12. SZAKASZ: Ökológiai információk12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás

AzAzAzAz    anyagokraanyagokraanyagokraanyagokra     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     adatok:adatok:adatok:adatok:

Akut toxicitás
Glutáraldehid : LC 50 - 48h dafnia (Daphnia magna)  0,69 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : LC 50 - 96h halak  0,1 - 1 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : EC 50 - 48h dafnia  0,01 - 0,1 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok : IC 50 - 72h alga  0,01 - 0,1 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Izopropil-alkohol : LC 50 - 96h halak (Lepomis macrochirus)  1 400 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol : EC 50 - 48h dafnia (Daphnia magna)  2 285 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : LC 50 - 96idő halak (Brachydanio rerio)  (OCDE 203): 0,97 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : EC 50 - 48idő dafnia (Daphnia magna)  (OCDE 202): 0,057 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : EC 50 - 72idő alga (Pseudokirschnereilla subcaptiata)  (OCDE 201): 0,053 mg/L.  - A beszállító
biztonsági adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : EC 50 - 72h alga  1 - 10 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : EC 10 - 17h baktériumok  (DIN 38412): > 10 000 mg/L.  - A beszállító
biztonsági adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : EC 50 - 48h Vízi gerinctelen állatok  1 - 10 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó : LC 50 - 96h halak (Leuciscus idus)  1 - 10 mg/L.  - A beszállító biztonsági
adatlapja
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

Glutáraldehid : LC 50 - 96h halak (Pimephales promelas)  10,8 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid : EC 50 - 72h alga  2,64 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja

ÁLLANDÓ MÉRGEZŐ TULAJDONSÁG
Glutáraldehid : NOECNOEC - 72h alga  0,025 mg/L.  - A beszállító biztonsági adatlapja

Lebomlóképesség
Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok ( 100% ) : Alapvető aerob biológiai lebomlóképesség -
28napok  (OCDE 301 D): > 60 %. Biológiailag könnyen lebomló.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : (OCDE 301 D): > 60 %. Biológiailag könnyen lebomló.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Poli(oxi-1,2-etándiil, alfa-tirdecil-omega-hidroxi-, elágazó ( 100% ) : Alapvető aerob biológiai lebomlóképesség - 28napok  (OCDE
301 B): > 60 %. Biológiailag könnyen lebomló.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol :  . Biológiailag könnyen lebomló.  - A beszállító biztonsági adatlapja
Glutáraldehid : 28napok  (OCDE 301A): 83 %. Biológiailag könnyen lebomló.  - A beszállító biztonsági adatlapja

Bioakkumuláció
Glutáraldehid : Log Pow  - 0,333 . Nem bioakkumulatív  - A beszállító biztonsági adatlapja
Didecil-dimetil-ammónium-klorid : Biokoncentrációs tényező  2,1 .  - A beszállító biztonsági adatlapja
Izopropil-alkohol :  . Nem bioakkumulatív  - A beszállító biztonsági adatlapja

AAAA    keverékrekeverékrekeverékrekeverékre     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     adatokadatokadatokadatok     ::::

Akut toxicitás
 halak   . Nincs meghatározva 
 dafnia   . Nincs meghatározva 
 alga   . Nincs meghatározva 

ÁLLANDÓ MÉRGEZŐ TULAJDONSÁG
  . Nem áll rendelkezésre 

Lebomlóképesség
  . Nem áll rendelkezésre 

Bioakkumuláció
  . Nem áll rendelkezésre 

Mobilitás
  . Nem áll rendelkezésre 

Konklúzió :Konklúzió :Konklúzió :Konklúzió :
A keverék veszélyes a környezetre a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez a keverék nem tartalmaz szenzibilizáló hatásúnak minősülő PBT vagy vPvB anyagot
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

12.6. Egyéb káros hatások12.6. Egyéb káros hatások12.6. Egyéb káros hatások12.6. Egyéb káros hatások
További információ áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek13.1. Hulladékkezelési módszerek13.1. Hulladékkezelési módszerek13.1. Hulladékkezelési módszerek

AAAA    keverékkeverékkeverékkeverék     kezelése:kezelése:kezelése:kezelése:
Az anyag ne kerüljön a lefolyókban illetve a környezetbe.
Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal
módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben
ártalmatlanítandó megadja veszélyesnek ítélt hulladékok listáját,

KiszerelésKiszerelésKiszerelésKiszerelés     kezelése :kezelése :kezelése :kezelése :
A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.
Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal
módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben
ártalmatlanítandó megadja veszélyesnek ítélt hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

SZÁRAZFÖLDISZÁRAZFÖLDISZÁRAZFÖLDISZÁRAZFÖLDI     SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :
Rail/Route (RID/ADR)
ENSZ szám :ENSZ szám :ENSZ szám :ENSZ szám :     1760
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : maró folyadék, NSA (Didecil-dimetil-ammónium-klorid+Kvaterner
ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok+Glutáraldehid)
OsztályOsztályOsztályOsztály     ::::    8
CsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyag     ::::    III
VeszélyazonosítóVeszélyazonosítóVeszélyazonosítóVeszélyazonosító     számszámszámszám    ::::    80
Címke : Címke : Címke : Címke : 8 

TunnelTunnelTunnelTunnel     kódkódkódkód    ::::    E
AAAA környezetrekörnyezetrekörnyezetrekörnyezetre veszélyesveszélyesveszélyesveszélyes :::: igen (Didecil-dimetil-ammónium-klorid + Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-
C12-16-alkil-dimetil, kloridok + Glutáraldehid)
AAAA    felhasználótfelhasználótfelhasználótfelhasználót     érintőérintőérintőérintő     különlegeskülönlegeskülönlegeskülönleges     óvintézkedésekóvintézkedésekóvintézkedésekóvintézkedések     ::::    Nincs adat.
 

VÍZIVÍZIVÍZIVÍZI    ÚTONÚTONÚTONÚTON    TÖRTÉNTÖRTÉNTÖRTÉNTÖRTÉN    SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :SZÁLLÍTÁS :
IMDG
ENSZENSZENSZENSZ    számszámszámszám    :::: 1760
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : maró folyadék, NSA  (Didecil-dimetil-ammónium-
klorid+Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-16-alkil-dimetil, kloridok+Glutáraldehid)
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

OsztályOsztályOsztályOsztály     ::::    8

CsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyagCsomagolóanyag     ::::    III
TengeriTengeriTengeriTengeri szennyezőszennyezőszennyezőszennyező :::: igen (Didecil-dimetil-ammónium-klorid + Kvaterner ammónium vegyületek, benzil-C12-
16-alkil-dimetil, kloridok + Glutáraldehid)
AAAA    felhasználótfelhasználótfelhasználótfelhasználót     érintőérintőérintőérintő     különlegeskülönlegeskülönlegeskülönleges     óvintézkedésekóvintézkedésekóvintézkedésekóvintézkedések     ::::    Nincs adat.
BiztonságiBiztonságiBiztonságiBiztonsági     leírásleírásleírásleírás     számaszámaszámaszáma    ::::    F-A, S-B

AAAA    MARPOLMARPOLMARPOLMARPOL    73/7873/7873/7873/78    II.II.II.II.    mellékletemellékletemellékletemelléklete     ésésésés    azazazaz    IBCIBCIBCIBC    kódexkódexkódexkódex    szerintiszerintiszerintiszerinti     ömlesztettömlesztettömlesztettömlesztett     szállításszállításszállításszállítás     ::::    
Nem érintett.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok           előírások/jogszabályok           előírások/jogszabályok           előírások/jogszabályok           

AAAA    súlyossúlyossúlyossúlyos     balesetekrebalesetekrebalesetekrebalesetekre     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     rendelkezésekrendelkezésekrendelkezésekrendelkezések     ::::
A SEVESO 2 (2003/15/EK) irányelvvel módosított 96/82/EK irányelv

AzAzAzAz    anyagokanyagokanyagokanyagok     ésésésés    keverékekkeverékekkeverékekkeverékek     osztályozására,osztályozására,osztályozására,osztályozására,     csomagolásáracsomagolásáracsomagolásáracsomagolására     ésésésés    címkézésérecímkézésérecímkézésérecímkézésére     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     rendelkezések :rendelkezések :rendelkezések :rendelkezések :     
Módosított 1272/2008/EK irányelv, módosított 1999/45/EK irányelv.

AAAA    hulladékokrahulladékokrahulladékokrahulladékokra     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     rendelkezések :rendelkezések :rendelkezések :rendelkezések :
A hulladékokra vonatkozó 2008. 11. 19-i 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet
A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyesnek ítélt hulladékok listáját.

AAAA    dolgozókdolgozókdolgozókdolgozók     védelmevédelmevédelmevédelme     ::::
A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i  98/24/EK tanácsi irányelv.

AAAA környezetbenkörnyezetbenkörnyezetbenkörnyezetben tartósantartósantartósantartósan megmaradómegmaradómegmaradómegmaradó szervesszervesszervesszerves szennyezőszennyezőszennyezőszennyező anyagokrólanyagokrólanyagokrólanyagokról szólószólószólószóló ésésésés aaaa 79/117/EGK79/117/EGK79/117/EGK79/117/EGK irányelvetirányelvetirányelvetirányelvet
módosítómódosítómódosítómódosító     850/2004/EK850/2004/EK850/2004/EK850/2004/EK     rendelet. :rendelet. :rendelet. :rendelet. :  Nem érintett.

AzAzAzAz    ózonrétegetózonrétegetózonrétegetózonréteget     lebontólebontólebontólebontó     anyagokraanyagokraanyagokraanyagokra     vonatkozóvonatkozóvonatkozóvonatkozó     2037/2000/EK2037/2000/EK2037/2000/EK2037/2000/EK     rendeletrendeletrendeletrendelet     ::::    Nem érintett.

(EK) 648/2004  számú rendelet : (EK) 648/2004  számú rendelet : (EK) 648/2004  számú rendelet : (EK) 648/2004  számú rendelet : 
 Nem érintett.

15.2. A kémiai biztonság értékelése           15.2. A kémiai biztonság értékelése           15.2. A kémiai biztonság értékelése           15.2. A kémiai biztonság értékelése           
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

nem

16. SZAKASZ: Egyéb információk16. SZAKASZ: Egyéb információk16. SZAKASZ: Egyéb információk16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő
információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen
közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti
rendeltetésétől eltérő célra használni.
A biztonsági adatlap semmilyen módon nem mentesíti a felhasználót az alól, hogy megismerje és
alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat. A felhasználó lesz kizárólag felelős a termék
használatához kapcsolódó, általa ismert óvintézkedésekért.
Az említett szabályozási követelmények célja csupán az, hogy segítse a felhasználót törvényes
kötelezettségeinek teljesítésében a termék használata során.
Ez a felsorolás nem tekinthető teljes körűnek. A jelen biztonsági adatlap nem mentesíti a felhasználót az
alól, hogy meggyőződjön a termék tartására és használatára vonatkozó, az említetteken kívüli egyéb
jogszabályokból fakadó kötelezettségeiről, amelyekért kizárólag ő felelős.

Az előző változathoz képest módosított szakasz :Az előző változathoz képest módosított szakasz :Az előző változathoz képest módosított szakasz :Az előző változathoz képest módosított szakasz :
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

AAAA    2.2.2.2.    ésésésés    3.3.3.3.    szakaszbanszakaszbanszakaszbanszakaszban     szereplőszereplőszereplőszereplő     RRRR    mondatokmondatokmondatokmondatok     listájalistájalistájalistája     ::::
R11 : Tűzveszélyes
R20/22 : Belélegezve és lenyelve ártalmas
R22 : Lenyelve ártalmas.
R23/25 : Toxikus: érintkezés útján fejti ki, lenyelés útján fejti ki.
R34 : Égési sérülést okoz
R36 : Szemizgató hatású
R41 : Súlyos szemkárosodást okozhat
R42/43 : Belélegezve és bőrrel  érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció)
R50 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
R67 : Gőzök belélegzése álmosságot vagy szédülést okozhat

AAAA    2.2.2.2.    ésésésés    3.3.3.3.    szakaszbanszakaszbanszakaszbanszakaszban     szereplőszereplőszereplőszereplő     HHHH    mondatokmondatokmondatokmondatok     listájalistájalistájalistája     ::::
H225 : Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H301 : Lenyelve mérgező.
H302 : Lenyelve ártalmas.
H314 : Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 : Súlyos szemirritációt okoz.
H330 : Belélegezve halálos.
H334 : Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.
H335 : Légúti irritációt okozhat.
H336 : Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
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Változat  Változat  Változat  Változat  5.1.0
Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: Rendezés dátuma: 26/06/15
A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : A nyomtatás kelte : 17/10/15

H410 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411 : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

AAAA    legfőbblegfőbblegfőbblegfőbb     adatokadatokadatokadatok     forrásai,forrásai,forrásai,forrásai,     amelyeketamelyeketamelyeketamelyeket     azazazaz    adatlapadatlapadatlapadatlap     összeállításábanösszeállításábanösszeállításábanösszeállításában     felhasználtakfelhasználtakfelhasználtakfelhasználtak     ::::
A beszállító biztonsági adatlapja
Vegyi anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

HistoriaaHistoriaaHistoriaaHistoriaa         ::::    
Változat  5.1.0
Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot  5.0.3
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