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

1.1. Termékazonosító   SELECT SUPER 
 

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

Gyomirtószer 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
   

Arysta LifeScience S.A.S. 
BP 80 Route d’Artix  
64150 Noguères - Franciaország 

 Tel.: : + 33 (0)5 59 60 92 92 
Fax: : + 33 (0)5 59 60 92 99 
Kapcsolat: support_msds_eame@arystalifescience.com 
Honlap: http://www.arystalifescience.eu/en/ 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám   

Toxikológiai felügyelet 
Szállítás során előforduló baleset 
Toxikológiai egészségügyi központ   
PÁRIZS  
Egyéb segélyhívószámok 

+ 33 (0) 5 59 60 92 25 (munkaidőben). 
+ 33 (0) 5 59 60 92 92 (munkaidőben). 
+ 33 (0) 1 40 05 48 48 
 
ORFILA szám (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59 
Ingyenes orvosi tanácsadás (a hívás díja fizetendő), Napi 24 órában, a hét 7 
napján. 

  

 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
 

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása 

 
Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás 

Fizikai és kémiai veszélyek  Besorolás nem szükséges 
Egészségügyi veszélyek Xi Irritatív R38 R65 R67 
Környezeti veszélyek N R51/53 

  
2.2. Címkézési elemek  

 

                                                      
                                                  Xi Irritatív                  N Környezetre veszélyes 
R-mondat(ok) 

R38 
R51/53 

Bőrizgató hatású. 
Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat. 

R65 
 

R67 

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba 
beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 
A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 

 

S-mondat(ok) 
 
 

mailto:support_msds_eame@arystalifescience.com
http://www.arystalifescience.eu/en/
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S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 
S20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. 

S23 A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell 

viselni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 

edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell 
mutatni. 

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. 
S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és 

meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét. 
SP1 Ne szennyezzék a vizet a termékkel vagy annak tárolóedényével. (Ne 

tisztítsák az alkalmazásra használt eszközöket felszíni vizek környékén 

és kerüljék el a gazdaságokból és az utakról a csapadékvizet elvezető 

csatornarendszer szennyezését.) 

 

 
2.3. Egyéb veszélyek   

 Ez a keverék nem tartalmaz perzisztens, biológiailag felhalmozódó, illetve mérgező anyagokat (PBT). 
 Ez a keverék nem tartalmaz nagyon perzisztens és biológiailag jelentős mértékben felhalmozódó 

anyagokat (vPvB). 
 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

Kémiai név és REACH 
regisztrációs sz. 

CAS-sz. EC sz. 

Besorolás 
Kocentrá
ció (%) Irányelv  

67/548/EK 
1272/2008/EK rendelet 

Kletodim 99129-21-2 

/ 

Xn R22, 38, 43, 52/53 Akut tox. 4 – Bőrirritáció 
2 - Bőrszenzibilizáció 1- 
A vízi környezetre 
veszélyes – krónikus 3 
H302, H315, H317, H412 

12-15 

Zsírsavak-metilészterei 67784-80-9 267-055-2 Xi R36/38 H315 H319, Bőrirritáció 2 
– Szemirritáció 2 

40-60 

Etoxilált faggyú alkil-
aminok, polietilénglikol-
hidrogén-szulfát C12-14 
alkil-éter vegyülek 

184785-40-
8 

/ 

Xn, N R22, R38, R41, 
R51/53 

Akut tox. 4 - Bőrirritáció 
2; Szemkárosodás 1- A 
vízi környezetre 
veszélyes – krónikus 2 
H302, H315, H318, H411 

4-10 

Szolvens nafta 
(ásványolaj), nehéz, 
aromás 

64742-94-5 265-198-5 

Xn, R65, R66, R67, 
R51/53 

Aspir. tox. 1, A vízi 
környezetre veszélyes – 
krónikus 2, Célszervi 
toxicitás (STOT), 
egyetlen expozíció 3, 
EUH066,  H304, H336 
H411 

20-40 

1,2,4 trimetil-benzol 

95-63-6 202-436-9 

Xn, N R20, R36/37/38, 
R51/53 

Akut tox. 4, Szemirritáció 
2,  
Bőrirritáció 2, Célszervi 
toxicitás (STOT), 
egyetlen expozíció 3. A 
vízi környezetre 
veszélyes – krónikus 2 
H332, H319, H315,H335,  
H411 

< 4 
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Mezitilén (trimetil-benzol) 108-67-8 203-604-4 

Xi, N R37, R51/53 

Célszervi toxicitás 
(STOT), egyetlen 
expozíció 3, A vízi 
környezetre veszélyes – 
krónikus 2, H335 
H411 

< 4 

Naftalin 91-20-3 202-049-5 

Xn, N R22, R40, R50/53 

Rákkeltő hatás 2, Akut 
tox. 4, A vízi környezetre 
veszélyes – akut 1, A vízi 
környezetre veszélyes – 
krónikus 1. H351, H302, 
H400, H410 

< 0,1 

 
A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 
 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések 
ismertetése 

 

  
Általános Vigye el a sérültet a veszélyes zónából egy jól szellőző helyiségbe vagy 

friss levegőre, és óvja a lehűléstől. Ne adjon neki semmit szájon át és ne 
próbálja meg hánytatni, hívja a toxikológiai egészségügyi központot vagy 
orvost. Ha lehetséges mutassa meg a címkét. 

  
Belélegzés után Azonnal vigye a sérültet friss levegőre. Azonnal hívjon orvost. 
  
Szembe kerülés után Azonnal és alaposan öblítse ki bő vízzel, legalább 10-15 percen át. A 

szemhéjat fel kell emelni a szemgolyóról a megfelelő öblítés érdekében. 
Ha a fájdalom vagy a vörösödés nem múlik, forduljon orvoshoz. 

  
Bőrre kerülés után Vegye le a szennyezett ruhát és alaposan mossa meg az érintett 

testrészeket szappannal és vízzel. 
  
Lenyelés után Azonnal hívjon orvost és mutassa meg a címkét. 

Tilos hánytatni. 
  

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

Nincs. 
 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

 
Tüneti kezelést kell alkalmazni 

 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: Vízpermet, hab, száraz vegyi por.  
 Az alkalmatlan oltóanyag: Nagynyomású vízsugár. 
  
5.2. Az anyagból vagy a keverékből 

származó különleges veszélyek 
Hőbomlás esetén mérgező gázok (kén-oxidok, foszfor-oxidok, nitrogén-
oxidok, szén-oxidok, kloridok) képződhetnek.  

  
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat Az oltást végző személyeknek maszkot és önálló légzőkészüléket kell 

viselniük.  
Az oltáshoz használt vizet vagy tűzoltóanyagot gyűjtse össze és 
biztonságos módon távolítsa el.  
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni 
védőeszközök és vészhelyzeti 
eljárások 

Viseljen megfelelő védőfelszerelést és a nem védett személyeket 
távolítsa el a területről. 
Távolítsa el az égési és gyújtóforrásokat és gátolja meg az oxigén 
bejutását (a szellőzést) az égés terében. 

  
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülje a csatorna, a felszíni vizek, a talajvíz és a talaj szennyezését. 

Fogja fel a kiömlött folyadékot és homokkal vagy más nedvszívó inert 
anyaggal (szepiolit) felitatva gyűjtse össze.  
A nedvszívó inert anyagnak elegendő mennyiségben rendelkezésre kell 
állnia az indokoltan előre jelezhető kiömlő mennyiség lefedéséhez.  
Ügyeljen arra, hogy a kiömlött anyag ne kerüljön bele a lefolyóba ezzel 
minimálisra csökkentve a környezetszennyezés veszélyét. A mosóvizet 
ne öntse a lefolyóba.  
Amennyiben a helyzetet nem lehet gyorsan és hatékonyan kezelni, vegye 
fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal.  
Ha anyag vízbe ömlik, akkor megfelelő gáttal akadályozza meg a 
szétterjedését. 

  
6.3. A területi elhatárolás és a 

szennyezésmentesítés módszerei 
és anyagai 

 

Gyűjtse össze a szennyezett terméket az érintett felületen és helyezze 
zárt hordókba mielőtt elszállítja a megfelelő égetőtelepre.  
Vízzel mossa le a szennyezett felületet és a mosóvizet gyűjtse össze 
kezelésre.  
Nedvszívó anyaggal, például homokkal vagy szepiolittal borítsa be a 
szennyezett zónát.  
Az egyéni védelemre vonatkozóan lásd a 8. szakaszt, az 
ártalmatlanítással kapcsolatban pedig a 13. szakaszt.  
 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
 

/ 

 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.  
Viseljen megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt (nitril), védőszemüveget 
vagy maszkot.  
Kerülje az új vagy régi termék bőrre, szembe vagy ruhára kerülését.  
Tartsa be a higiénés rendszabályokat és tartsa tisztán a munkaterületet.  
Az anyaggal való munka után alaposan mosson kezet.  
A munkaruhát ne mossa együtt háztartásban használt textíliákkal. 
 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az 
esetleges összeférhetetlenséggel 
együtt 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.  
Jól záródó tárolóedényben, friss levegőjű és jól szellőző helyen tárolja. 
Lefedve, megfelelő helyen, hőtől és gyújtóforrástól távol, <35°C 
hőmérsékleten tárolandó.  
Ne tárolja –5°C alatti hőmérsékletű helyiségben. 

  
7.3. Meghatározott végfelhasználás 

(végfelhasználások) 
/ 

 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek Nincs meghatározva  
  

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
  

Általános intézkedések Használatakor feltétlenül olvassa el a címkén feltüntetett információkat. 
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A munkahelyi expozíció ellenőrzése  

Légutak védelme Lehetőleg az egész arcot takaró maszkot viseljen, szerves gőzhöz, 
porhoz vagy aeroszolhoz megfelelő szűrőbetéttel. A.P. típusú szűrők.  
 

Kézvédelem Szerves oldószerekkel és vegyi anyagokkal szemben ellenálló, át nem 
eresztő kesztyűt viseljen.  

  
Szemvédelem Lehetőleg viseljen maszkot, arcvédőt vagy védőszemüveget. 
  
Bőrvédelem Viseljen minden testrészt elfedő megfelelő védőruhát. 

  
Környezeti expozíció-ellenőrzések Tartsa be az európai és országos környezetvédelmi előírásokat. 

  

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség Normál tárolási körülmények között nem reakcióképes 
  
10.2. Kémiai stabilitás A javasolt tárolási körülmények között stabil 
  
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normál tárolási körülmények között nincsenek ismert veszélyes 

reakciók 
  
10.4. Kerülendő körülmények Ne tárolja > 35°C fölötti hőmérsékleten, zárt térben. 

 
10.5. Nem összeférhető anyagok Kerülje az erős oxidáló- és erős redukálószerekkel való érintkezést. 

 
10.6. Veszélyes bomlástermékek  
 

Lásd 5. szakaszt. 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
  

Külső jellemzők Tiszta, borostyánsárga folyadék 
Szag Aromás oldószer 
pH-érték  4,4 (1%-os vizes oldat) 
Kezdeti forráspont / 
forrásponttartomány 

N/A 

Lobbanáspont 
 

74,9°C 

Tűzveszélyesség Nem tűzveszélyes 
Robbanásveszélyes tulajdonságok A javasolt tárolási körülmények között a robbanásveszély elhanyagolható 

mértékű, lásd a 7. szakaszt. Tényleges kockázat tűz esetén vagy a 
kiömlött anyag felhalmozódásakor 
 

Oxidáló tulajdonságok Nem oxidáló 
Gőznyomás N/A 
Relatív sűrűség 0,9247, 20°C-on 
Oldékonyság  

-  Víz 
-  Szerves oldószer 

Vízzel korlátlanul elegyedik. Stabil emulziót képez  
Majdnem minden szerves oldószerrel elegyedik. 

Vízoldhatóság N/A 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz N/A 
Viszkozitás N/A 
Gőzsűrűség N/A 
Párolgási sebesség N/A 
  

9.2. Egyéb információk / 
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

A rendelkezésre álló vizsgálatok alapján nem valószínű, hogy a kletodim aktív hatóanyag genetikai toxicitást okozna, és 
patkányokban és egerekben nem mutatott daganatkeltő hatást. A reproduktív toxicitási vizsgálatokban nem figyeltek meg 
nemkívánatos hatásokat a termékenységi paraméterek és a kölykök fejlődése tekintetében.  

 
Akut toxicitás  
                      lenyelés (patkány) LD50 > 5000 mg/ttkg (OECD 423) 
                      bőrre kerülés (patkány) LD50 > 2000 mg/ttkg (OECD 402) 
                      inhaláció (patkány) LC50 (4 ó) > 5,51 mg/l levegő (OECD 403) 
                      Bőrirritáció (nyúl) Bőrizgató hatású (OECD 404) 
                      Szemirritáció (nyúl) Nem szemizgató hatású (OECD 405) 
                      Bőrszenzibilizáló hatás (tengerimalac) Nem okoz bőszenzibilizációt (M&K) (OECD 406) 
  
Szubkrónikus toxicitás 
 

Orális NOAEL (90 nap, kutya) = 21 mg hatóanyag/ttkg/nap 

  
Krónikus toxicitás    
                      Rákkeltő hatás 
 

Nem rákkeltő 

                      Teratogenitás 
 

Nem teratogén hatású 

                      Reprodukció    
                     (fejlődés és termékenység) 
 

Nincs hatással a fejlődésre és a termékenységre 

                      Mutagenitás 
 

Nem mutagén 

  
Egyéb 
 

Aspiráció veszélye 
Álmosságot vagy szédülést okozhat.  

 
12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
 

 

                      Toxicitás a vízi szervezetekre          
                      (akut és krónikus)     

LC50 (96 ó) fish (Oncorhyncus mykiss) = 8,98 mg 
finomeloszlású részecske/l 
EC50 (48 ó) vízibolha (Daphnia magna) = 29,4 mg 

finomeloszlású részecske/L 
ECr50 (72 ó) alga (Pseudokirchneriella subcapitata) = 5,73 mg 
finomeloszlású részecske/l 
ECr50 (72 ó) alga (Anabaena flos-aquae) = 7,43 mg 

finomeloszlású részecske/l 
NOEC (21 n) hal (Oncorhyncus mykiss) = 3,9 mg hatóanyag/l 
NOEC (21 n) vízibolha (Daphnia magna) = 49 mg hatóanyag/l 
 

                      Toxicitás madaraknál  
 (Kletodim) 

LD50 madár > 2000 mg hatóanyag/ttkg (Colinus virginianus, 
virginiai fogasfürj) 
LC50 > 1035 mg hatóanyag/ttkg/nap (tőkés réce) 
 

                      Toxicitás méheknél LD50 orális > 43 μg hatóanyag/méh 
LD50 kontakt > 51 μg hatóanyag/méh 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság DT50 : 0,21 – 3,04 nap (kletodim) 
  
12.3. Bioakkumulációs képesség BCF faktor (kletodim) = 2,1 l/kg nedves súly (kletodim) 
  
12.4. A talajban való mobilitás Nem kioldódó vegyület (kletodim) 
  
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem PBT, illetve A vPvB (kletodim) 
  
12.6. Egyéb káros hatások Nincs egyéb ismert nemkívánatos hatás (kletodim) 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek  
  
Termék/csomagolás Jelentős mennyiségű anyag megsemmisítését kizárólag megfelelő 

engedéllyel rendelkező szakértő végezheti.  
Az anyag elégetését engedéllyel rendelkező és erre a célja alkalmas 
hulladékégető telepen kell elvégezni.  
Az anyagot és a csomagolását gondosan, megfelelő körültekintéssel 
távolítsa el.  
Ne öntse tavak, folyók, csatornák közelébe, illetve ne engedje bele a 
lefolyóba.  
A szennyezett felületeket vízzel mossa le, majd a mosóvizet gyűjtse 
össze kezelés céljából.  
Gondoskodjon arról, hogy a helyi rendszabályokat betartsák.  
 

  
A lemosásra használt termékek Ne öntse a lefolyóba. Ne szennyezze a természetes vizeket.  

Tisztítsa el az alkalmazott anyagokat a kezelt felületről, majd szárítsa fel 
a felületre permetezett vizet.  

 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 
 

Szabályozás RID/ADR 

(Szárazföldi) 

IMDG 

(Tengeri) 

OACI/IATA 

(Légi) 

UN-szám 3082 3082 3082 

Osztály  9 9 9 

Speciális pont / kód M6   

Csomagolási csoport III III III 

Környezetvédelmi címke I I I 

Szöveg A környezetre veszélyes anyag, folyadék, m.n.n. (kletodim) 

 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
 

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

 

A vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos információk. 
Az alábbi szabályozás a kletodimra nem vonatkozik: 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2037/2000/EK rendelete (2000. június 29.) az ózonréteget 
lebontó anyagokról,  

- Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról,  

- Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a veszélyes vegyi 
anyagok kivitelér ő l és behozataláról)  

 
Egyéb előírások 

Az emberre és a környezetre gyakorolt veszély elkerülése érdekében kövesse a használati utasítást 
(1999/45/EK irányelv, 10. cikk, 12. pont). 
Tárolási besorolás (ICPE) : 1173 (Francia szabályozás)  

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
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A keverékkel kapcsolatosan elvégzett bármely Kémiai biztonsági értékelés.. 
Ez a keverék az 1107/2009/EK rendelettel módosított 91/414/EK irányelv szerinti, regisztrált 
növényvédőszer. 

 Az expozíció értékelésére vonatkozó információkat lásd a címkén. 

 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás  

Fizikai és kémiai veszélyek  Besorolás nem szükséges 
Egészségügyi veszélyek Aspir. tox. 1: H304.  

Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció 3:  
EUH208:  

Környezeti veszélyek A vízi környezetre veszélyes – krónikus 2: H411 Mérgező a vízi 
élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 
A termék címkézése az 1272/2008/EK rendelet szerint  

 

         
 

Figyelmeztető szó/szavak VESZÉLY! 

  
Veszélyességi osztály(ok) és 
kategória(kategóriák) 

Aspir. tox. 1 - Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció 3 –Bőrirritáció 2 - 
A vízi környezetre veszélyes – krónikus 2 

  
Figyelmeztető mondat(ok) H315    Bőrirritáló hatású. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH208 Kletodimot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

  
Óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok 

P101    Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy 
címkéjét. 

P102    Gyermekektől elzárva tartandó. 
P260    A gőzök/permet belélegzése tilos. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P331 TILOS hánytatni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak 

megfelelően 
 EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése 

érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait. 
SP1: Ne szennyezzék a vizet a termékkel vagy annak tárolóedényével. Ne 
tisztítsák az alkalmazásra használt eszközöket felszíni vizek környékén és 
kerüljék el a gazdaságokból és az utakról a csapadékvizet elvezető 
csatornarendszer szennyezését. 
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A (3. szakaszban szereplő) veszélyes anyagokra vonatkozó H-mondatok teljes szövege a CLP/GHS besorolás szerint  
 

H302: Lenyelve ártalmas. 
H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H315: Bőrirritáló hatású. 
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318: Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319: Súlyos szemirritációt okoz. 
H332: Belélegezve ártalmas. 
H335: Légúti irritációt okozhat. 
H351: Feltehetően rákot okoz. 
H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

A 2. és 3. szakaszban hivatkozott R-mondatok teljes szövege  
 
R20 Belélegezve ártalmas. 
R22 Lenyelve ártalmas. 
R36 Szemizgató hatású. 
R37 Izgatja a légutakat. 
R38 Bőrizgató hatású. 
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R65  Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. 
R66 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 
 

 
 Ez a biztonsági adatlap kiegészíti, de nem helyettesíti a technikai adatlapokat. Az itt szereplő információk a termékről a 
kiadás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinken alapulnak. A tájékoztatás legjobb tudásunk szerint a valóságnak 
megfelelő. 
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a termék rendeltetési céljától eltérő alkalmazása kockázatokkal járhat. 
A felhasználónak ismernie kell és be kell tartania a tevékenységére vonatkozó valamennyi előírást.. 
A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az itt szereplő információk helyességét és hiánytalanságát a jelen termék általa 
alkalmazott felhasználási célja tekintetében. 
Valamennyi itt említett szabályozás célja az, hogy segítsen az érintett személynek a szabályok betartásában, amely 
azonban az ő személyes felelőssége. Ez a felsorolás nem tekinthető mindenre kiterjedőnek. Az érintett személynek 
ellenőriznie kell, hogy az adott alkalmazásokra vonatkozó előírások értelmében nincsenek-e egyéb kötelezettségei. 

 
 

 


