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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

1. Az anyag / készítmény és a vállalat megnevezése
Termékazonosítás
Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
Az anyag vagy készítmény releváns beazonosított alkalmazásai, és nem tanácsolt alkalmazások
Az anyag/készítmény használata: kozmetikum
A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóra vonatkozó adatok:
Gyártó / Szállító:
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH
Lindenstr. 15
D-75365 Calw
Tel.: +49 (0) 7051 6000-0
Fax: +49 (0) 7051 6000-60
mail@boerlind.com
www.boerlind.com
Információt nyújtó terület:Tel.: +49 (0) 7051 6000-941
Vészhelyzeti hívószámok:
Telefon: +49(0) 7051 6000-67
Fax:+49(0) 7051 6000-950
(ügyfélszolgálat: 9:00 - 17:00)
Sürgősségi telefon:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) ingyenesen hívható száma: 06 (80) 20 11 99
Magyarországi forgalmazó:
Presto-Pilot Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu

2. Lehetséges veszélyek
Az anyag vagy készítmény besorolása:
Besorolás az 1272/2008 sz. (EK) rendelet szerint:
GHS02 láng
Entz. Fl. 2 H225

Folyadék és gőz tűzveszélyes

Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:
F; tűzveszélyes
R11

tűzveszélyes
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
Különleges veszély emberre és környezetre:
A termék jelölése ˇAz EK-készítmények általános besorolási irányelvei” legutóbbi változatának számítási
eljárása értelmében kötelező.
Osztályozási rendszer:
Az osztályozás megfelel az aktuális EG-listáknak, de ki lett egészítve a szakirodalomból vett és céges
adatokkal.
Jelölési elemek
Jelölés az EGK-irányelvek szerint:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései. A szokásos
elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk az R- és Smondatok figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F; tűzveszélyes
R-mondatok:
11
tűzveszélyes
S-mondatok:
2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
7
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
46
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolást vagy a címkét megmutatni.
51
Csak jól szellőztetett helyen használható.
56
Az anyagot és az edényzetet veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farnezol, benzilszalicilátot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.
Egyéb veszélyek
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: nem alkalmazható
vPvB: nem alkalmazható

3. Összetétel / alkotórészekkel kapcsolatos adatok
Vegyi jellemzés: Elegyek
Leírás: Az alább felsorolt anyagok keveréke - nem jelölésköteles adagolási aránnyal.
Veszélyes összetevők:
CAS: 64-17-5
Etanol
EINECS. 200-578-6

F; R 11

50-100%

Entz. Fl. 2, H225
CAS: 54-21-7
EINECS: 200-198-0

Nátriumszalicilát

Xn R22
Akut Tox. 4, H302

≤ 5%
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális

CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9

Benzilbenzoát

Xn R22;

Aqu. chron. 2, H411;
CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1

Farnezol

< 2,5%

N R51/53
Akut Tox. 4, H302

Xi, R 43

< 1%

Sens. Haut 1, H317
Az EK 648/2004 detergensrendelet szerinti összetevők:
Illatanyagok (BENZIL BENZOÁT, FARNEZOL, LINALOOL, BENZIL SZALICILÁT, DIPENTÉN)
Kiegyészítő információk:
A felsorolt veszélyjelzések megszövegezése a 16. pontnál található.

4. Elsősegély intézkedések
Az elsősegély-intézkedések leírása:
Belélegzést követően: Panaszok esetén orvos felkeresése.
Bőrre jutást követően: Vízzel és szappannal lemosni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Szembe kerülést követően: A nyitott szem azonnali öblögetése folyó víz alatt, több percig.
Lenyelés esetén: A szájat kiöblíteni és sok vizet inni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Megjegyzések az orvos számára:
A legfontosabb akut és késleltetve fellépő tünetek és hatások
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések az azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés vonatkozásában
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

5. Tűzoltási intézkedések
Oltószerek:
Megfelelő oltószerek:
Oltópor, hab vagy permetező vízsugár. Nagyobb tüzet permetező vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell
lekűzdeni.
Az anyagból vagy elegyeiből származó különleges veszélyek:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések a tűzoltáshoz
Különleges védőfelszerelés: környezeti levegőtől független légzésvédő készülék.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális

6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetén
Személyre vonatkozó védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzetben alkalmazandó eljárások
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Kerülni kell a szerrel való érintkezést.
Környezetvédelmi intézkedések:
Ne engedjük közvetlenül a csatornarendszerbe / felszíni vizekbe / talajba jutni.
Módszerek és anyagok a visszatartásra és tisztításra:
Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális megkötő anyagok) összegyűjteni.
Megfelelő szellőzésről gondoskodni.
Utalás más szakaszokra:
Információk a biztonságos kezelésre - lásd a 7. fejezetet.
Információk a személyi védőfelszerelésre - lásd a 8. fejezetet.
Információk az ártalmatlanításra - lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés:
Útmutatások a biztonságos kezeléshez:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről!
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Szembe ne permetezzük!
Tanácsok tűz és robbanás megelőzésére: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
A biztonságos tárolás feltétetei az összeegyeztethetetlenség figyelembe vételével
Tárolás:
A raktárhelyiségekkel és a göngyöleggel kapcsolatos követelmények: Hűvös helyen kell tárolni.
Együtt-tárolási szabályok: Nem szükséges.
További szempontok a tárolási feltételekhez:
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Jól lezárt göngyölegben hűvös és száraz helyen kell tárolni.
Tárolási osztály: 3 A (gyúlékony folyékony anyagok) a VCI-koncepció szerint
Besorolás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: Gyúlékony
Specifikus végfelhasználások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

8. Az expozíció korlátozása és felügyelete / Személyi védőfelszerelés
Felügyeletet igénylő paraméterek:
Munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékkel bíró összetevők:
AGW: munkahelyi határérték (=Arbeitsplatzgrenzwert)!

5/9 oldal

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
64-17-5 Etanol
3
3
AGW
960 mg/m , 500 ml/m
2(II);DFG, Y
Kiegészítő információk: A készítéskor érvényes listák szolgáltak alapul.
Kézvédelem: Védőkesztyű
A védőkesztyű anyaga ne engedje át a terméket, legyen ellenálló a termékkel / az anyaggal / a
készítménnyel szemben.
Mivel tesztek nem készültek, ezért a termékkel / a készítménnyel / a vegyi keverékkel szemben ellenálló
védőkesztyű anyagára nincs ajánlás.
A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás
figyelembevételével történik.
A védőkesztyű anyaga
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem különféle minőségi
tényezőktől is és gyártóról gyártóra változhat. Mivel a termék többféle anyag keveréke, így nem
számítható ki, hogy a kesztyű anyaga mennyire ellenálló, ezért célszerű előtte próbát végezni.
A védőkesztyű anyagának áteresztőképessége
A védőkesztyű áteresztőképességét kérdezzük meg előállítójától és tartsuk be az utasításokat.
Tartós érintkezéshez a következő anyagból álló kesztyűk felelnek meg:
Nitrilkaucsuk
Szemvédelem: szorosan záródó védőszemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok
Általános adatok
Kinézet
Forma:
folyékony
Szín:
zöldes
Szag:
jellegzetes
Szagküszöb:
Nincs meghatározva.
pH-érték
Nincs meghatározva.
Állapotváltozás
Nincs meghatározva.
Olvadáspont/olvadási tartomány:
78°C
Forráspont/forrási tartomány
Lobbanáspont:
13°C
Gyúlékonyság (szilárd, légnemű):
Nincs meghatározva.
Gyulladási hőmérséklet:
255°C
Bomlási hőmérséklet:
Nincs meghatározva.
Öngyulladás:
A termék nem öngyulladó.
Robbanásveszély:
A termék nem robbanásveszélyes, de nem zárható ki, hogy
robbanásveszélyes gőz/levegő-elegy képződik.
Robbanási határok:
alsó:
3,5 térf. %
felső:
15,0 térf. %
Gőznyomás:
Nincs meghatározva.
Sűrűség
Nincs meghatározva.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális

Oldhatóság/keverhetőség vízzel:
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz):
Viszkozitás:
dinamikus:
Egyéb adatok

teljesen keverhető
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10. Stabilitás és reakcióképesség
Reakcióképesség:
Vegyi stabilitás
Termikus bomlás / kerülendő feltételek:
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
Kerülendő feltételek: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Összeegyeztethetetlen anyagok: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű használat és előírás szerinti tárolás esetén nem ismeretesek.

11. Toxikológiai adatok
Adatok a toxikológiai hatásokra vonatkozóan:
Akut toxicitás:
Besorolás szempontjából releváns LD/LC50-értékek:
64-17-5 Etanol
Orális
LD50
7060 mg/kg (patkány)
Inhalatív
LD50
20000 mg/l/4h (patkány)
Primer ingerhatás:
A bőrön: Nincs ingerhatás.
A szemben: Nincs ingerhatás.
Érzékenyítés:
Érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthat ki.
Ez érvényes a megszabott expozíciós határértékek alatt is.

12. Ökológiai adatok
Toxicitás:
Vízi toxicitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Egyéb megjegyzések: Az elegyről nem állnak rendelkezésre adatok.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
Viselkedés környezeti kompartimensekben:
Bioakkumulácós potenciál: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Mobilitás talajban: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
További ökológiai információk:
Általános információk:
Vízveszélyeztetési osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: Nem alkalmazható.
vPvB: Nem alkalmazható.
Egyéb káros hatások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

13. Ártalmatlanítással kapcsolatos útmutatások
A hulladékkezelés eljárása:
Ajánlás: Kis mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt szabad deponálni.
A nevezett hulladékkulcsok ajánlások a termék várható felhasználása alapján.
Európai termékkatalógus
07 00 00
SZERVES-VEGYI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
07 06 00
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és testápolószerek
hulladékai
07 06 04*
más szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
16 00 00
A JEGYZÉKBEN MÁSHOL FEL NEM SOROLT HULLADÉKOK
16 03 00
hibás gyártási tételek és használatlan gyártmányok
16 03 05*
veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
Tisztítatlan csomagolások:
Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.
Javasolt tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerek hozzáadásával.

14. Szállításra vonatkozó adatok
Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVSEB (nemzetközi / belföldi):

ADR/RID-GGVSEB osztály:
Kemler-szám:
UN-szám:
Csomagolási csoport:
Veszélyességi bárca:
Szabályos szállítási EN-megnevezés:
Korlátozott mennyiség (LQ):

3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok.
33
126
II
3
1266 ILLATSZER-TERMÉKEK, 640D különleges előírás
5L
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
Fuvarozási kategória:
Alagút korlátozási kategória:

2
D/E

IMDG/GGVSee osztály:
UN-szám:
Címke:
Csomagolási csoport:
EMS-szám:
Marine pollutant:
Helyes műszaki név:
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

3
1266
3
II
F-E, S-E
Igen
PERFUMERY PRODUCTS (ILLATSZER-TERMÉK)

ICAO/IATA-osztály:
3
UN/ID-szám:
8000
Címke:
3
Csomagolási csoport:
II
Helyes műszaki név:
Consumer commodity
UN „Model Regulation”: UN1266, ILLATSZER-TERMÉKEK, 3, II
Különös óvintézkedések a felhasználóknak: Figyelem: gyúlékony folyékony anyagok
Tömegáruszállítás a 73/78-as MARPOL-egyezmény II melléklete és az IBC-kód szerint:
Nem alkalmazható

15. Szabályozási információk
Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / az anyagra vagy elegyre vonatkozó specifikus
szabályozások
EGK-irányelvek szerinti jelölés:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései. A szokásos
elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk az R- és S-mondatok
figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F Tűzveszélyes

R-mondatok:
11 Tűzveszélyes
S-mondatok:
2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.07.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.07.

Kereskedelmi név: Pattanás ecsetelő - antibakteriális
7
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolást megmutatni.
51 Csak jól szellőztetett helyenhasználható.
56 Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farmezolt, benzilszalicitátot tartalmaz. Allergiás reakciókat idézhet elő.
Nemzeti előírások:
Osztályozás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: könnyen gyullad
Műszaki útmutató – levegő:
Osztály
%-os arány
NK
50-100
Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.
Anyagbiztonsági megítélés: Anyagbiztonsági megítélés nem került végrehajtásra.

16. Egyéb adatok
Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos
tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
Releváns mondatok:
H225
Folyadék és gőz tűzveszélyes.
H302
Lenyelve egészségre ártalmas.
H317
Allergiás bőrreakciókat okozhat.
H411
Mérgező a vízi szervezetekre, hosszantartó hatással.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R11
Tűzveszélyes.
R22
Lenyelve ártalmas.
R43
Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
Az adatlapot kiállító szerv:
Ez az EK-biztonsági adatlap a együttműködésben a DEKRA Industrial GmbH-val , Hanomagstr. 12, 30449
Hannover, Tel.: +49.511.42079-311, reach@dekra.com, lett elkészítve.
Rövidítések és mozaikszavak:

IMDG:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
GHS:
EINECS:
GefStoffV:
LC50:

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
International Maritime Code for Dangerous Goods
International Air Transport Association
Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
International Civil Aviation Organization
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
Lethal concentration, 50 percent

LD50:

Lethal dose, 50 percent

ADR:
RID
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
változat száma: 1

Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

DR

1. Az anyag / készítmény és a vállalat megnevezése
Termékazonosítás
Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
Az anyag vagy készítmény releváns beazonosított alkalmazásai, és nem tanácsolt alkalmazások
Az anyag/készítmény használata: kozmetikum
A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóra vonatkozó adatok:
Gyártó / Szállító:
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH
Lindenstr. 15
D-75365 Calw
Tel.: +49 (0) 7051 6000-0
Fax: +49 (0) 7051 6000-60
mail@boerlind.com
www.boerlind.com
Információt nyújtó terület:Tel.: +49 (0) 7051 6000-941
Vészhelyzeti hívószámok:
Telefon: +49(0) 7051 6000-67
Fax:+49(0) 7051 6000-950
(ügyfélszolgálat: 9:00 - 17:00)
Sürgősségi telefon:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) ingyenesen hívható száma: 06 (80) 20 11 99
Magyarországi forgalmazó:
Presto-Pilot Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu
2 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2. Lehetséges veszélyek
Az anyag vagy készítmény besorolása:
Besorolás az 1272/2008 sz. (EK) rendelet szerint:
GHS02
Entz. Fl. 2 H225

láng

Folyadék és gő z tű zveszélyes

Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:
F; tűzveszélyes
R11
tűzveszélyes
Különleges veszély emberre és környezetre:
A termék jelölése „Az EK-készítmények általános besorolási irányelvei“ legutóbbi változatának
számítási eljárása értelmében kötelező.

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
Osztályozási rendszer:
Az osztályozás megfelel az aktuális EG-listáknak, de ki lett egészítve a szakirodalomból vett és
céges adatokkal.
Jelölési elemek
Jelölés az EGK-irányelvek szerint:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései. A
szokásos elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk az R- és Smondatok figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F; tűzveszélyes

R-mondatok:
11

tűzveszélyes

S-mondatok:
2
9
46
51
56

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolást vagy a címkét megmutatni.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Az anyagot és edényezetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farnezol, benzilszalicilátot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.
Egyéb veszélyek
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: nem alkalmazható
vPvB: nem alkalmazható

3. Összetétel / alkotórészekkel kapcsolatos adatok
Vegyi jellemzés: Elegyek
Leírás:
Az alább felsorolt anyagok keveréke - nem jelölésköteles adagolási aránnyal.
Veszélyes összetevők:
CAS: 64-17-5
Etanol
F; R 11
EINECS: 200-578-6
Entz. Fl. 2, H225
CAS: 4602-84-0
Farnezol
Xi; R 43
EINECS: 225-004-1
Sens. Haut 1, H317
CAS: 118-58-1
Benzilszalicilát
Xi; R 43
Sens. Haut 1, H317
CAS: 120-51-4
Benzilbenzoát
Xn; R 22; , N; R 51/53
EINECS: 204-402-9
Aqu. chron. 2, H411;
Akut Tox. 4, H302
Az EK 648/2004 detergensrendelet szerinti összetevők:
Illatanyagok (FARNEZOL, BENZIL SZALICILÁT, BENZIL BENZOÁT, DIPENTÉN, LINALOOL,
COUMARIN, EUGENOL)
Kiegészítő információk:
A felsorolt veszélyjelzések megszövegezése a 16. pontnál található.
s

50-100%

< 1%
< 1%
< 1%

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor

4. Elsősegély-intézkedések
Az elsősegély-intézkedések leírása:
Belélegzést követően: Panaszok esetén orvos felkeresése.
Bőrre jutást követően: Vízzel és szappannal lemosni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Szembe kerülést követően: A nyitott szem azonnali öblögetése folyó víz alatt, több percig.
Lenyelés esetén: A szájat kiöblíteni és sok vizet inni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Megjegyzések az orvos számára:
A legfontosabb akut és késleltetve fellépő tünetek és hatások
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések az azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés vonatkozásában
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

5. Tűzoltási intézkedések
Oltószerek:
Megfelelő oltószerek:
Oltópor, hab vagy permetező vízsugár. Nagyobb tüzet permetező vízsugárral vagy alkoholálló habbal
kell lekűzdeni.
Az anyagból vagy elegyeiből származó különleges veszélyek:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések a tűzoltáshoz
Különleges védőfelszerelés: környezeti levegőtől független légzésvédő készülék.

6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetén
Személyre vonatkozó védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzetben alkalmazandó
eljárások
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Kerülni kell a szerrel való érintkezést.
Környezetvédelmi intézkedések:
Ne engedjük közvetlenül a csatornarendszerbe / felszíni vizekbe / talajba jutni.
Módszerek és anyagok a visszatartásra és tisztításra:
Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális megkötő anyagok) összegyűjteni.
Megfelelő szellőzésről gondoskodni.
Utalás más szakaszokra:
Információk a biztonságos kezelésre - lásd a 7. fejezetet.
Információk a személyi védőfelszerelésre - lásd a 8. fejezetet.
Információk az ártalmatlanításra - lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés:
Útmutatások a biztonságos kezeléshez:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről!
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Szembe ne permetezzük!
Tanácsok tűz és robbanás megelőzésére: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
A biztonságos tárolás feltétetei az összeegyeztethetetlenség figyelembe vételével
Tárolás:
A raktárhelyiségekkel és a göngyöleggel kapcsolatos követelmények: Hűvös helyen kell tárolni.
Együtt-tárolási szabályok: Nem szükséges.
További szempontok a tárolási feltételekhez:
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Jól lezárt göngyölegben hűvös és száraz helyen kell tárolni.
Tárolási osztály: 3 A (gyúlékony folyékony anyagok) a VCI-koncepció szerint
Besorolás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: Gyúlékony
Specifikus végfelhasználások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

8. Az expozíció korlátozása és felügyelete / Személyi védőfelszerelés
Felügyeletet igénylő paraméterek:
Munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékkel bíró összetevők:
AGW: munkahelyi határérték (=Arbeitsplatzgrenzwert)!
64-17-5 Etanol
AGW 960 mg/m³, 500 ml/m³
2(II);DFG, Y
Kiegészítő információk: A készítéskor érvényes listák szolgáltak alapul.
Az expozíció korlátozása és felügyelete:
Személyi védőfelszerelés:
Általános védő- és higiénés intézkedések:.
A beszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
Szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőztetés estén légzésvédelem.
Kézvédelem: Védőkesztyű
A védőkesztyű anyaga ne engedje át a terméket, legyen ellenálló a termékkel / az anyaggal / a
készítménnyel szemben.
Mivel tesztek nem készültek, ezért a termékkel / a készítménnyel / a vegyi keverékkel szemben
ellenálló védőkesztyű anyagára nincs ajánlás.
A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás
figyelembevételével történik.
A védőkesztyű anyaga
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem különféle minőségi
tényezőktől is és gyártóról gyártóra változhat. Mivel a termék többféle anyag keveréke, így nem
számítható ki, hogy a kesztyű anyaga mennyire ellenálló, ezért célszerű előtte próbát végezni.
A védőkesztyű anyagának áteresztőképessége
A védőkesztyű áteresztőképességét kérdezzük meg előállítójától és tartsuk be az utasításokat.
Tartós érintkezéshez a következő anyagból álló kesztyűk felelnek meg:
Nitrilkaucsuk
Szemvédelem: szorosan záródó védőszemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
7

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok
Általános adatok
Kinézet
folyékony
Forma:
zöldes
Szín:
jellegzetes
Szag:
Nincs meghatározva.
Szagküszöb:

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
pH-érték
Állapotváltozás
Olvadáspont/olvadási tartomány:
Forráspont/forrási tartomány:
Lobbanáspont:
Gyúlékonyság (szilárd, légnemű):
Gyulladási hőmérséklet:
Bomlási hőmérséklet:
Öngyulladás:
Robbanásveszély:
Robbanási határok:
alsó:
felső:
Gőznyomás:
Sűrűség:
Oldhatóság/keverhetőség vízzel:
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz):
Viszkozitás:
dinamikus:
Egyéb adatok

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
78°C
13°C
Nem alkalmazható.
255°C
Nincs meghatározva.
A termék nem öngyulladó.
A termék nem robbanásveszélyes, de nem zárható ki,
hogy robbanásveszélyes gőz/levegő-elegy képződik.
3,5 térf. %
15,0 térf. %
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
teljesen keverhető
Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

10. Stabilitás és reakcióképesség
7 Handhabung und Lagerung

Reakcióképesség:
Vegyi stabilitás
Termikus bomlás / kerülendő feltételek:
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
Kerülendő feltételek: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Összeegyeztethetetlen anyagok: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű használat és előírás szerinti tárolás esetén nem ismeretesek.

11. Toxikológiai adatok
7 Handhabung und Lagerung

Adatok a toxikológiai hatásokra vonatkozóan:
Akut toxicitás:
Besorolás szempontjából releváns LD/LC50-értékek:
64-17-5 Etanol
Orális
LD50
7060 mg/kg (patkány)
Inhalatív
LC50
20000 mg/l/4h (patkány)
Primer ingerhatás:
A bőrön: Nincs ingerhatás.
A szemben: Nincs ingerhatás.
Érzékenyítés:
Érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthat ki.
Ez érvényes a megszabott expozíciós határértékek alatt is.

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor

12. Ökológiai adatok
7 Handhabung und Lagerung

Toxicitás:
Vízi toxicitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Egyéb megjegyzések: Az elegyről nem állnak rendelkezésre adatok.
Viselkedés környezeti kompartimensekben:
Bioakkumulácós potenciál: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Mobilitás talajban: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
További ökológiai információk:
Általános információk:
Vízveszélyeztetési osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: Nem alkalmazható.
vPvB: Nem alkalmazható.
Egyéb káros hatások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

13. Ártalmatlanítással kapcsolatos útmutatások
7 Handhabung und Lagerung

A hulladékkezelés eljárása:
Ajánlás: Kis mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt szabad deponálni.
A nevezett hulladékkulcsok ajánlások a termék várható felhasználása alapján.
Európai hulladékkatalógus
07 00 00
SZERVES-VEGYI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
07 06 00
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és testápolószerek
hulladékai
07 06 04*
más szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
16 00 00
A JEGYZÉKBEN MÁSHOL FEL NEM SOROLT HULLADÉKOK
16 03 00
hibás gyártási tételek és használatlan gyártmányok
16 03 05*
veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
Tisztítatlan csomagolások:
Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.
Javasolt tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerek hozzáadásával.

14. Szállításra vonatkozó adatok
7 Handhabung und Lagerung

Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVSEB (nemzetközi / belföldi):

ADR/RID-GGVSEB osztály:
Kemler–szám:
UN–szám:
Csomagolási csoport:
Veszélyességi bárca:
Szabályos szállítási EN-megnevezés:
Korlátozott mennyiség (LQ):
Fuvarozási kategória:
Alagút korlátozási kategória:

3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok.
33
1266
II
3
1266 ILLATSZER-TERMÉKEK, 640D különleges előírás
5L
2
D/E

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
Vizi szállítás IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee osztály:
UN–szám:
Címke:
Csomagolási csoport:
EMS-szám:
Marine pollutant:
Helyes műszaki név:
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

3
1266
3
II
F-E, S-E
Igen
PERFUMERY PRODUCTS (ILLATSZER-TERMÉK)

3
ICAO/IATA–osztály:
8000
UN/ID–szám:
3
Címke:
II
Csomagolási csoport:
Consumer commodity
Helyes műszaki név:
UN "Model Regulation": UN1266, ILLATSZER-TERMÉKEK, 3, II
Különös óvintézkedések a felhasználónak: Figyekem: gyúlékony folyékony anyagok
Tömegáruszállítás a 73/78-as MARPOL-egyezmény II melléklete és az IBC-kód szerint :
Nem alkalmazható

15. Szabályozási információk
7 Handhabung und Lagerung

Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / az anyagra vagy elegyre vonatkozó
specifikus szabályozások
EGK-irányelvek szerinti jelölés:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései.
A szokásos elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk
az R- és S-mondatok figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F Tűzveszélyes
R-mondatok:
11

Tűzveszélyes.

S-mondatok:
2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

9

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.

46

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolást megmutatni.

51

Csak jól szellőztetett helyen használható

56

Az anyagot és edényezetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.

Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farnezolt, benzilszalicitátot tartalmaz. Allergiás rekciókat idézhet elő.

Biztonsági adatlap
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Kereskedelmi név: Body Lind sportiv dezodor
Nemzeti előírások:
Osztályozás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: könnyen gyullad
Műszaki útmutató - levegő:
Osztály
%-os arány
NK
50-100
Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.
Anyagbiztonsági megítélés: Anyagbiztonsági megítélés nem került végrehajtásra.

16. Egyéb adatok
Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos
tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
Releváns mondatok:
H225
Folyadék és gőz tűzveszélyes.
H302

Lenyelve egészségre ártalmas.

H317
H411
R11

Allergiás bőrreakciókat okozhat.
Mérgező a vízi szervezetekre, hosszantartó hatással.
Tűzveszélyes.

R22

Lenyelve ártalmas.

R43

Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.

R51/53

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Az adatlapot kiállító szerv:
Ez az EK-biztonsági adatlap a együttműködésben a
DEKRA Industrial GmbH-val , Hanomagstr. 12, 30449 Hannover,
Tel.: +49.511.42079-311, reach@dekra.com, lett elkészítve.
Rövidítések és mozaikszavak:
ADR:
RID
IMDG:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
GHS:
EINECS:
GefStoffV:
LC50:
LD50:

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
International Maritime Code for Dangerous Goods
International Air Transport Association
Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
International Civil Aviation Organization
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
Lethal concentration, 50 percent
Lethal dose, 50 percent
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

1. Az anyag / készítmény és a vállalat megnevezése
Termékazonosítás
Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
Az anyag vagy készítmény releváns beazonosított alkalmazásai, és nem tanácsolt alkalmazások
Az anyag/készítmény használata: kozmetikum
A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóra vonatkozó adatok:
Gyártó / Szállító:
Börlind Gesellschaft für kosmetische Erzeugnisse mbH
Lindenstr. 15
D-75365 Calw
Tel.: +49 (0) 7051 6000-0
Fax: +49 (0) 7051 6000-60
mail@boerlind.com
www.boerlind.com
Információt nyújtó terület:Tel.: +49 (0) 7051 6000-941
Vészhelyzeti hívószámok:
Telefon: +49(0) 7051 6000-67
Fax:+49(0) 7051 6000-950
(ügyfélszolgálat: 9:00 - 17:00)
Sürgősségi telefon:
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) ingyenesen hívható száma: 06 (80) 20 11 99
Magyarországi forgalmazó:
Presto-Pilot Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113.
Tel.: 1/205-3024, info@presto.hu

2. Lehetséges veszélyek
Az anyag vagy készítmény besorolása:
Besorolás az 1272/2008 sz. (EK) rendelet szerint:
GHS02 láng
Entz. Fl. 2 H225

Folyadék és gőz tűzveszélyes

Besorolás a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint:
F; tűzveszélyes
R11

tűzveszélyes
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
Különleges veszély emberre és környezetre:
A termék jelölése ˇAz EK-készítmények általános besorolási irányelvei” legutóbbi változatának számítási
eljárása értelmében kötelező.
Osztályozási rendszer:
Az osztályozás megfelel az aktuális EG-listáknak, de ki lett egészítve a szakirodalomból vett és céges
adatokkal.
Jelölési elemek
Jelölés az EGK-irányelvek szerint:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései. A szokásos
elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk az R- és Smondatok figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F; tűzveszélyes
R-mondatok:
11
tűzveszélyes
S-mondatok:
2
Gyermekek kezébe nem kerülhet.
7
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
46
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, és a csomagolást vagy a címkét megmutatni.
51
Csak jól szellőztetett helyen használható.
56
Az anyagot és az edényzetet veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farnezol, benzilszalicilátot tartalmaz. Allergiás reakciókat válthat ki.
Egyéb veszélyek
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: nem alkalmazható
vPvB: nem alkalmazható

3. Összetétel / alkotórészekkel kapcsolatos adatok
Vegyi jellemzés: Elegyek
Leírás: Az alább felsorolt anyagok keveréke - nem jelölésköteles adagolási aránnyal.
Veszélyes összetevők:
CAS: 64-17-5
EINECS. 200-578-6

Etanol

F; R 11

50-100%

Entz. Fl. 2, H225
CAS: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1

Farnesol

Xi, R 43
Sens. Haut 1, H317

< 1%
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
Az EK 648/2004 detergensrendelet szerinti összetevők:
illatanyagok (FARNEZOL, HEXY CINNAMAL, LINALOOL, COUMARIN, DIPENTÉN, GERANIOL,
BUTYLPHENYL METHYPROPIONAL, Merhylionon, CITRONELLOL, EUGENOL, HYDROXYSOHEXYL 3CYCLOHEXENE, CARBOXALDEHYDE, BENZIL BENZOÁT, CITRAL)
Kiegyészítő információk:
A felsorolt veszélyjelzések megszövegezése a 16. pontnál található.

4. Elsősegély intézkedések
Az elsősegély-intézkedések leírása:
Belélegzést követően: Panaszok esetén orvos felkeresése.
Bőrre jutást követően: Vízzel és szappannal lemosni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Szembe kerülést követően: A nyitott szem azonnali öblögetése folyó víz alatt, több percig.
Lenyelés esetén: A szájat kiöblíteni és sok vizet inni.
Tartós panaszok esetén orvos felkeresése.
Megjegyzések az orvos számára:
A legfontosabb akut és késleltetve fellépő tünetek és hatások
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések az azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés vonatkozásában
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

5. Tűzoltási intézkedések
Oltószerek:
Megfelelő oltószerek:
Oltópor, hab vagy permetező vízsugár. Nagyobb tüzet permetező vízsugárral vagy alkoholálló habbal kell
lekűzdeni.
Az anyagból vagy elegyeiből származó különleges veszélyek:
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Megjegyzések a tűzoltáshoz
Különleges védőfelszerelés: környezeti levegőtől független légzésvédő készülék.

6. Intézkedések véletlen kiszabadulás esetén
Személyre vonatkozó védelmi intézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzetben alkalmazandó eljárások
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
Kerülni kell a szerrel való érintkezést.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
Környezetvédelmi intézkedések:
Ne engedjük közvetlenül a csatornarendszerbe / felszíni vizekbe / talajba jutni.
Módszerek és anyagok a visszatartásra és tisztításra:
Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális megkötő anyagok) összegyűjteni.
Megfelelő szellőzésről gondoskodni.
Utalás más szakaszokra:
Információk a biztonságos kezelésre - lásd a 7. fejezetet.
Információk a személyi védőfelszerelésre - lásd a 8. fejezetet.
Információk az ártalmatlanításra - lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás
Kezelés:
Útmutatások a biztonságos kezeléshez:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről!
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Szembe ne permetezzük!
Tanácsok tűz és robbanás megelőzésére: Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.
A biztonságos tárolás feltétetei az összeegyeztethetetlenség figyelembe vételével
Tárolás:
A raktárhelyiségekkel és a göngyöleggel kapcsolatos követelmények: Hűvös helyen kell tárolni.
Együtt-tárolási szabályok: Nem szükséges.
További szempontok a tárolási feltételekhez:
A tartályokat tartsuk szorosan lezárva.
Jól lezárt göngyölegben hűvös és száraz helyen kell tárolni.
Tárolási osztály: 3 A (gyúlékony folyékony anyagok) a VCI-koncepció szerint
Besorolás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: Gyúlékony
Specifikus végfelhasználások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

8. Az expozíció korlátozása és felügyelete / Személyi védőfelszerelés
Felügyeletet igénylő paraméterek:
Munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékkel bíró összetevők:
AGW: munkahelyi határérték (=Arbeitsplatzgrenzwert)!
64-17-5 Etanol
3
3
AGW
960 mg/m , 500 ml/m
2(II);DFG, Y
Kiegészítő információk: A készítéskor érvényes listák szolgáltak alapul.
Az expozíció korlátozása és felügyelete
Személyi védőfelszerelés:
Általános védő- és higiénés intézkedések:
A beszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni.
Szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőztetés esetén légzés védelem.
Kézvédelem: Védőkesztyű
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
A védőkesztyű anyaga ne engedje át a terméket, legyen ellenálló a termékkel / az anyaggal / a készítménnyel
szemben.
Mivel tesztek nem készültek, ezért a termékkel / a készítménnyel / a vegyi keverékkel szemben ellenálló
védőkesztyű anyagára nincs ajánlás.
A védőkesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás
figyelembevételével történik.
A védőkesztyű anyaga
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem különféle minőségi
tényezőktől is és gyártóról gyártóra változhat. Mivel a termék többféle anyag keveréke, így nem
számítható ki, hogy a kesztyű anyaga mennyire ellenálló, ezért célszerű előtte próbát végezni.
A védőkesztyű anyagának áteresztőképessége
A védőkesztyű áteresztőképességét kérdezzük meg előállítójától és tartsuk be az utasításokat.
Tartós érintkezéshez a következő anyagból álló kesztyűk felelnek meg:
Nitrilkaucsuk
Szemvédelem: szorosan záródó védőszemüveg.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok
Általános adatok
Kinézet
Forma:
folyékony
Szín:
zöldes
Szag:
jellegzetes
Szagküszöb:
Nincs meghatározva.
pH-érték
Nincs meghatározva.
Állapotváltozás
Nincs meghatározva.
Olvadáspont/olvadási tartomány:
78°C
Forráspont/forrási tartomány
Lobbanáspont:
13°C
Gyúlékonyság (szilárd, légnemű):
Nincs meghatározva.
Gyulladási hőmérséklet:
255°C
Bomlási hőmérséklet:
Nincs meghatározva.
Öngyulladás:
A termék nem öngyulladó.
Robbanásveszély:
A termék nem robbanásveszélyes, de nem zárható ki, hogy
robbanásveszélyes gőz/levegő-elegy képződik.
Robbanási határok:
alsó:
3,5 térf. %
felső:
15,0 térf. %
Gőznyomás:
Nincs meghatározva.
Sűrűség
Nincs meghatározva.
Oldhatóság/keverhetőség vízzel:
teljesen keverhető
Eloszlási együttható (n-oktanol/víz): Nincs meghatározva.
Viszkozitás:
dinamikus:
Nincs meghatározva.
Egyéb adatok
További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor

10. Stabilitás és reakcióképesség
Reakcióképesség:
Vegyi stabilitás
Termikus bomlás / kerülendő feltételek:
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
Kerülendő feltételek: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Összeegyeztethetetlen anyagok: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Veszélyes bomlástermékek:
Rendeltetésszerű használat és előírás szerinti tárolás esetén nem ismeretesek.

11. Toxikológiai adatok
Adatok a toxikológiai hatásokra vonatkozóan:
Akut toxicitás:
Besorolás szempontjából releváns LD/LC50-értékek:
64-17-5 Etanol
Orális
LD50
7060 mg/kg (patkány)
Inhalatív
LD50
20000 mg/l/4h (patkány)
Primer ingerhatás:
A bőrön: Nincs ingerhatás.
A szemben: Nincs ingerhatás.
Érzékenyítés:
Érzékeny személyeknél allergiás reakciókat válthat ki.
Ez érvényes a megszabott expozíciós határértékek alatt is.

12. Ökológiai adatok
Toxicitás:
Vízi toxicitás: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Perzisztencia és lebonthatóság: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Egyéb megjegyzések: Az elegyről nem állnak rendelkezésre adatok.
Viselkedés környezeti kompartimensekben:
Bioakkumulácós potenciál: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
Mobilitás talajban: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.
További ökológiai információk:
Általános információk:
Vízveszélyeztetési osztály 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
változat száma: 1

Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
A PBT- és vPvB-megítélés eredményei
PBT: Nem alkalmazható.
vPvB: Nem alkalmazható.
Egyéb káros hatások: További releváns információk nem állnak rendelkezésre.

13. Ártalmatlanítással kapcsolatos útmutatások
A hulladékkezelés eljárása:
Ajánlás: Kis mennyiségeket a háztartási hulladékkal együtt szabad deponálni.
A nevezett hulladékkulcsok ajánlások a termék várható felhasználása alapján.
Európai termékkatalógus
07 00 00
SZERVES-VEGYI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
07 06 00
zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és testápolószerek
hulladékai
07 06 04*
más szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
16 00 00
A JEGYZÉKBEN MÁSHOL FEL NEM SOROLT HULLADÉKOK
16 03 00
hibás gyártási tételek és használatlan gyártmányok
16 03 05*
veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
Tisztítatlan csomagolások:
Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírásoknak megfelelően.
Javasolt tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerek hozzáadásával.

14. Szállításra vonatkozó adatok
Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVSEB (nemzetközi / belföldi):

ADR/RID-GGVSEB osztály:
Kemler-szám:
UN-szám:
Csomagolási csoport:
Veszélyességi bárca:
Szabályos szállítási EN-megnevezés:
Korlátozott mennyiség (LQ):
Fuvarozási kategória:
Alagút korlátozási kategória:

3 (F1) Gyúlékony folyékony anyagok.
33
126
II
3
1266 ILLATSZER-TERMÉKEK, 640D különleges előírás
5L
2
D/E

IMDG/GGVSee osztály:

3
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor

UN-szám:
Címke:
Csomagolási csoport:
EMS-szám:
Marine pollutant:
Helyes műszaki név:
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:

1266
3
II
F-E, S-E
Igen
PERFUMERY PRODUCTS (ILLATSZER-TERMÉK)

ICAO/IATA-osztály:
3
UN/ID-szám:
8000
Címke:
3
Csomagolási csoport:
II
Helyes műszaki név:
Consumer commodity
UN „Model Regulation”: UN1266, ILLATSZER-TERMÉKEK, 3, II
Különös óvintézkedések a felhasználóknak: Figyelem: gyúlékony folyékony anyagok
Tömegáruszállítás a 73/78-as MARPOL-egyezmény II melléklete és az IBC-kód szerint:
Nem alkalmazható

15. Szabályozási információk
Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / az anyagra vagy elegyre vonatkozó specifikus
szabályozások
EGK-irányelvek szerinti jelölés:
A termékre, mint kozmetikai szerre nem vonatkoznak a ChemG és a GefStoffV rendelkezései. A szokásos
elővigyázatossági rendszabályokat azonban be kell tartani.
Bár a termék a vegyszerjog szerint nem jelölésköteles, ipari felhasználás során javasoljuk az R- és S-mondatok
figyelembe vételét.
A termék betűjele és veszélyjelölése:
F Tűzveszélyes

R-mondatok:
11 Tűzveszélyes
S-mondatok:
2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.
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Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK, 31. cikkely szerint
Nyomtatás dátuma: 2011.06.08.

változat száma: 1

átdolgozás dátuma: 2011.06.08.

Kereskedelmi név: Body Lind dezodor
7
Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolást megmutatni.
51 Csak jól szellőztetett helyenhasználható.
56 Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
Bizonyos elegyek különleges jelölése:
Farmezolt, benzilszalicitátot tartalmaz. Allergiás reakciókat idézhet elő.
Nemzeti előírások:
Osztályozás az üzembiztonsági rendelet (BetrSichV) szerint: könnyen gyullad
Műszaki útmutató – levegő:
Osztály
%-os arány
NK
50-100
Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás): a vizeket enyhén veszélyezteti.
Anyagbiztonsági megítélés: Anyagbiztonsági megítélés nem került végrehajtásra.

16. Egyéb adatok
Az adatok ismereteink mai szintjének felelnek meg, azonban nem jelentenek szavatosságot bizonyos
tulajdonságokra vonatkozóan és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.
Releváns mondatok:
H225 Folyadék és gőz tűzveszélyes.
H317 Allergiás bőrreakciókat okozhat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R11 Tűzveszélyes.
R43 Bőrrel érintkezve szenzibilizáló hatású lehet.
Az adatlapot kiállító szerv:
Ez az EK-biztonsági adatlap a együttműködésben a DEKRA Industrial GmbH-val , Hanomagstr. 12, 30449
Hannover, Tel.: +49.511.42079-311, reach@dekra.com, lett elkészítve.
Rövidítések és mozaikszavak:

IMDG:
IATA:
IATA-DGR:
ICAO:
ICAO-TI:
GHS:
EINECS:
GefStoffV:
LC50:

Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
International Maritime Code for Dangerous Goods
International Air Transport Association
Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
International Civil Aviation Organization
Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
Lethal concentration, 50 percent

LD50:

Lethal dose, 50 percent

ADR:
RID

