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

 

1.1 Termékazonosító: LINEA CASA UNIVERSAL nedves univerzális tisztitókendő 50db 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő 

azonosított felhasználásai, illetve 

ellenjavallt felhasználásai: 

Otthon, autó, háztartási gépek és egyéb felületek napi tisztítására. Zsíros és 

makacs szennyeződésekre.  

ellenjavallat felhasználás: nem meghatározott  

 

 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának 

adatai: 
Hungaro Impex Kft., 4030, Debrecen, Leiningen u. 6/F. 

Tel.: 06-52/531-129, E-mail: himpex@t-online.hu 

 

1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, 1097, Budapest, Albert 

Flórián út 2-6. 

Díjmentesen hívható zöld telefonszám: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal) 

 

 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 

 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai szerint: 

Nem veszélyes. 

2.2. Címkézési elemek:    

 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet előírásai szerint: 

Kiegészítő címkelem: 

EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] 

(3:1) keverékét, d-limonént, Hexyl Cinnamal-t Linaoolt, Citral-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 

648/2004/EK szerinti címkeelőírások:  

anionos felületaktív anyagok (<5%), nemionos felületaktív anyagok (<5%), parfüm, konzerválószerek: 

Methylchloroisothiazolinone és Methylisothiazolinone. 

2.3 Egyéb veszélyek:  

 

PBT, vPvB értékelés eredménye: 

PBT: Nem alkalmazandó 

vPvB: Nem alkalmazandó 

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: Az anyagok endokrin rendszert károsító tulajdonságaikkal kapcsolatban nem 

kerültek értékelésre a 2017/2100 rendeletben vagy a 2018/605 rendeletben meghatározott kritériumok szerint. 

 

 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.2. Keverékek:  

Megnevezés/ 

REACH reg. szám 

CAS-szám EK-szám Koncentráció 

tartomány  

(%-ban) 

Besorolás 

Etanol 

/01-2119457610-43 

64-17-5 20-578-6 <1 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2 H319 

Speciális határérték: 

(ECHA) 

Eye Irrit. 2 H319 ≥ 50% 

5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on 

[EINECS szám: 247-500-7] 2-metil-2H-

izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-

6] (3:1) keveréke 

55965-84-9 61-167-00-5 <0,0015 Acute Tox. 3 H301, 

Acute Tox. 2 H310, Skin 

Corr. 1B H314, Skin 

Sens. 1A H317, Eye 

Dam. 1 H318, Acute 

Tox. 2 H330, Aquatic 

Acute 1 H400, Aquatic 

Chronic 1 H410 

Speciális határérték: 

Skin Sens. 1A H317: C 

≥ 0.0015% 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
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 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

 

4.1 Az elsősegély-nyújtási 

intézkedések ismertetése: 

 

Belélegzést követően: A sérültet vigye friss levegőre, tartsa melegen és nyugalmi helyzetben. Tünet esetén forduljon 

orvoshoz. 

Lenyelést követően: 

 

Lenyelése nem valószínű, ennek ellenére, ha véletlen lenyelére kerülne forduljon orvoshoz és 

mutassa meg a termék csomagolását, címkéjét. 

Bőrrel való érintkezést 

követően: 

A szennyezett ruházatot távolítsa el. Alaposan mossa le a érintett bőrfelületet enyhe szappanos 

vízzel. Tünet esetén forduljon orvoshoz. 

Szembe kerülést követően: Kontaktlencsét távolítsa el (ha van).  Öblítse ki a szemet – legalább 10-15 percen át- bő 

folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Tünet 

esetén forduljon orvoshoz. 

4.2 A legfontosabb – akut és 

késleltetett – tünetek és 

hatások: 

Bőrrel érintkezve: hosszantartó érintkezés esetén pirosság előfordulhat, allergiás reakció 

előfordulhat, különösen érzékeny egyedkénél. 

Szembe jutva: pirosság, könnyezés vagy égés előfordulhat 

Belélegezve: súlyos egészségügyi hatás nem várható 

4.3 A szükséges azonnali 

orvosi ellátás és különleges 

ellátás jelzése: 

 

Tüneti kezelés. 

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5. 1 Oltóanyag: A megfelelő oltóanyag: poroltó, vízpermet, szén-dioxid (CO2), hab. Az oltóanyagot hozzá kell 

igazítani a tűz közvetlen közelében tárolt anyagokhoz. Az alkalmatlan oltóanyag: teljes 

vízsugár (tűz terjedését kockáztatja) 

5.2 Az anyagból vagy a 

keverékből származó 

különleges veszélyek: 

Termikus hő bomlás során mérgező, irritáló égéstermékek (pl. CO, CO2 és más ismeretlen 

gázok) keletkezhetnek.  Kerülje a bomlástermékek belégzését. 

5.3 Tűzoltónak szóló 

javaslat: 

Tűz esetén jellemző általános tűzvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni. Ne tartózkodjon a 

tűzveszélyes területen megfelelő vegyszerálló ruházat és önálló légzőkészülék nélkül.  

Speciális védőfelszerelés: zárt rendszerű légzőkészülék, teljes vegyvédelmi ruházat. Az 

oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.  

 

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1 Személyi óvintézkedések, 

egyéni védőeszközök és 

vészhelyzeti eljárások: 

Nem sürgősségi ellátók számára:  

Maradjunk távol a baleset területétől, amíg sürgősségi ellátó személyzetet fel nem takarítja a 

kiömlött terméket.  

Nagy mennyiségű kiömlés esetén ürítsük ki a veszélyes területet és csak a minimálisan 

szükséges egyedek tartózkodjanak a területen. A személyi védőfelszerelés használata 

szükséges az expozíció mértékétől függően. Biztosítsunk megfelelő (mechanikus) 

szellőztetést, hatékony légcserét. Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 

Veszélyhelyzeti elhárítások: Az illetéktelen személyeket tartsa távol. 

Sürgősségi ellátók számára:  

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 

Bármilyen mértékben kiömlött termék és annak következménye csak a megfelelően képzett 

egyed által takarítható fel.  

Egyéni védőruhának alkalmas megfelelő szövet:  

Megfelelő: Nem ismert 

Nem megfelelő: Nem ismert 

6.2 Környezetvédelmi 

óvintézkedések: 

Nagy mennyiségű kiömlés esetén: Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe 

jutását. Vizekbe, közcsatornákban történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes 

hatóságot és üzemeltetőt. 

6.3 A területi elhatárolás és a 

szennyezésmentesítés 

módszerei és anyagai: 

Szedje fel. A hulladékot próbálja újrahasznosítani. Öblítse le vízzel a szennyezett területet. 

Oldószert vagy más tisztítószert ne használjon a feltakarításhoz. 

6.4 Hivatkozás más 

szakaszokra: 

 

A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó 

információkat lásd a 13. szakaszban. 

 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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7.1 A biztonságos kezelésre 

irányuló óvintézkedések: 

Biztonsági intézkedések:  

Kezelés közben megfelelő szellőztetés mellett tartsa be a helyes munkahelyi gyakorlatot, a 

vonatkozó szabványokat és munkahigiéniai előírásokat. Kerülje a termékkel való közvetlen 

érintkezést. Rendeltetésszerűen használja.  

 

Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok: 

A munkaterületen való étkezés, italfogyasztás és dohányzás tilos.  A használatot követően 

mosson kezet.  A szennyezett ruházatban és védőeszközben az étkezésre szolgáló területekre 

belépni tilos. 

7.2 A biztonságos tárolás 

feltételei, az esetleges 

összeférhetetlenséggel 

együtt: 

Eredeti csomagolásában tárolja, szorosan lezárva. Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen 

tartandó. Gyerekektől elzárva tartandó. Ne tároljuk élelmiszerrel, állateledellel. 

Óvja a kiszáradástól. 

Nem összeférhető anyagok: lásd 10.5 szakasz. 

7.3 Meghatározott 

végfelhasználás 

(végfelhasználások): 

lásd 1. szakasz 

 

 

 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1 Ellenőrzési paraméterek: A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap 

kibocsátásakor hatályos 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben: 

 Megnevezés CAS-

szám 

ÁK-

érték 

mg/m3 

CK-

érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdon-

ság 

Hivatko-

zás 

ÁK 

korrekci

-ós 

csoport 

116. Etil-alkohol 64-17-5 1900 3800   N 

N: Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró  

anyagok. Korrekció NEM szükséges.  

8.2 Az expozíció ellenőrzése: Járjon el a címkén leírtak szerint. A szünetek előtt és a munka végeztével a kezeket meg 

kell mosni. Használat közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.  

Kerülje el a szemszennyeződést és a termékkel való hosszan tartó bőrrel való érintkezést. 

8.2.2 Egyéni védőeszközök  

Légzésvédelem: Normál körülmények között nem szükséges.  

Vészhelyzet esetén megfelelő légzésvédelem szükséges. 

Az alkalmazott egyéni védőeszközöknek meg kell felelniük a 2016/425/EU rendelet 

előírásainak. A munkáltató köteles az elvégzett tevékenységnek megfelelő védelmi 

intézkedéseket megtenni, és minden minőségi követelménynek megfelelni, beleértve azok 

karbantartását és tisztítását is. 

Kézvédelem: Gyakori vagy hosszan tartó érintkezés esetén védőkesztyűt kell viselni az adott feladathoz. 

A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel szemben ellenállónak kell lennie. Az anyag 

kiválasztásánál figyelembe kell venni az áttörési időt, a permeációs sebességet és a lebomlást. 

Sőt, a megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem egyéb minőségi 

jellemzőktől is, és gyártónként eltérő. A pontos áttörési időt a kesztyű gyártójától kell 

beszerezni és be kell tartania. 

Szemvédelem: Nem szükséges. 

Környezetbe jutás ellenőrzése: 

 

Ne engedje, hogy a termék nagy mennyiségben kerüljön a talajvízbe, a csatornába, a 

szennyvízbe vagy a talajba. A szellőzőrendszerekből és technológiai berendezésekből 

származó lehetséges kibocsátásokat ellenőrizni kell, hogy megállapítsák, megfelelnek a 

környezetvédelmi törvény követelményeinek. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1 Az alapvető fizikai és 

kémiai tulajdonságokra 

vonatkozó információk: 

a) halmazállapot: tisztítófolyadékkal átitatott nem szőtt szövet 

b) szín: termék megjelölés szerint 

c) szag: jellemző 

Szagküszöbérték: nem meghatározott  

d) Olvadáspont/fagyáspont: kb. 60°C  

e) Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nem meghatározott 

f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): nem meghatározott 

g) Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nem meghatározott  

h) Lobbanáspont: nem meghatározott 

i) Öngyulladási hőmérséklet: nem meghatározott 

j) Bomlási hőmérséklet: nem meghatározott 

k) pH-érték: 4,5-8  

l) Kinematikus viszkozitás: nem meghatározott 

m) oldhatóság: vízben nem oldódik 

n) N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): nem meghatározott  

o) Gőznyomás: nem meghatározott 
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p) sűrűség és/vagy relatív sűrűség: nem meghatározott 

q) relatív gőzsűrűség: nem meghatározott 

r) részecskejellemzők: nem meghatározott 

 9.2. Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre további kísérleti adat. 

 

 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1 Reakciókészség: Nem reaktív. Veszélyes polimerizáció nincs.  

10.2 Kémiai stabilitás:  Javasolt tárolási és használati körülmények között biztonságos. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakció nem várható. 

10.4 Kerülendő körülmények: Hevítés és közvetlen napsugárzás.  

Óvja a kiszáradástól. 

10.5 Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerek, savak, lúgok. 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek. 

 

 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. Az 1272/2008/EK 

rendeletben meghatározott, 

veszélyességi osztályokra 

vonatkozó információk: 

 

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

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Súlyos 

szemkárosodás/szemirritáció:  

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Légzőszervi vagy 

bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Ugyanakkor a termék olyan összetevőt tartalmaz, amely különösen érzékeny személyeknél 

allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Csírasejt-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): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Ismétlődő expozíció utáni 

célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.1.1 Valószínű expozíciós 

utak: 

 

11.1.2.A fizikai, kémiai és 

toxikológiai 

jellegzetességekkel kapcsolatos 

tünetek: 

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

11.1.3. A rövid és hosszútávú 

expozícióból származó 

késletetett és azonnali hatások, 

valamint krónikus hatások: 

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

11.2 Egyéb veszélyekkel 

kapcsolatos információ: 

 

11.2.1. Endokrin károsító 

tulajdonságok: 

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

11.2.2. Egyéb információk A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1 Toxicitás:  A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 

12.2 Perzisztencia és 

lebonthatóság: 

A termékben található felületaktív anyagok megfelelnek a 2008/2008/EK rendelet biológiai 

lebonthatósági kritériumainak, illetve a a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK 

rendeletnek és módosításainak. 

12.3 Bioakkumulációs 

képesség 

Bioakkumuláció nem várható. 

12.4 A talajban való 

mobilitás: 

A termék nem hatol be a talajba. Nem oldódik vízben és nem terjed ki a környezetben. A 

keverék összetevőinek mobilitása, amely átitatja a ruhát, függ azok hidrofil és hidrofób 

tulajdonságaitól, valamint a talaj abiotikus és biotikus viszonyaitól, beleértve a szerkezetét, az 

éghajlati viszonyokat, az évszakot és a talaj élőlényeit. 

12.5 A PBT- és a vPvB-

értékelés eredményei: 

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket. 

12.6. Endokrin károsító 

tulajdonságok: 

Nem áll rendelkezésre információ. 
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12.7. Egyéb káros hatások: 

 

Az impregnáló keverék nem minősül az ózonrétegre veszélyesnek. Figyelembe kell venni a 

keverék egyes komponenseinek környezetre gyakorolt egyéb káros hatásainak lehetőségét (pl. 

endokrin zavaró potenciál, globális felmelegedési potenciál). 

  

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1 Hulladékkezelési 

módszerek: 

Hulladékkezelésre vonatkozó információk:  

Termék/szennyezett csomagolás ártalmatlanítása: 

Ártalmatlanítani a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell. A maradékokat az eredeti 

csomagolásban tárolja. Csatornába engedni nem szabad. A hulladékkódot a hulladék 

keletkezésének helyén kell kijelölni. 

 A használt csomagolás ártalmatlanítási módjai: a csomagolási hulladék hasznosítása / 

újrahasznosítása / ártalmatlanítása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történjen. Csak a 

teljesen kiürített csomagokat szabad újrahasznosítani. 

EU jogi aktusok: az Európai Parlament és a Tanács irányelvei: 2008/98/EK és módosításai. 

 

Hulladékkódok / hulladék-megjelölések a LoW alapján: 

A regionális, országos és európai jogszabályokkal összhangban lévő, megfelelő 

hulladékkezelési módszerekkel és azoknak a helyi feltételekhez való igazításával kapcsolatos 

végső döntésért a hulladékkezelő a felelős.  

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

 ADR/RID-

közúti/vasúti  

ADN-Folyami IMDG-Tengeri IATA légi 

14.1. UN-szám vagy 

azonosító szám: 

Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. 

14.2. Az ENSZ szerinti 

megfelelő szállítási 

megnevezés: 

Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. 

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok): 

Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport: Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. Nem veszélyes áru. 

14.5. Környezeti veszélyek: Nem veszélyes áru. 

14.6. A felhasználót érintő 

különleges óvintézkedések 

Nem veszélyes áru. 

14.7. Az IMO-szabályok 

szerinti tengeri ömlesztett 

szállítás: 

Nem alkalmazható. 

 

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

 

1907/2006/EK rendelet REACH és módosításai 

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: 

Nem készült kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és 

szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek munkájából származnak. 

 

Legfontosabb hivatkozások és adatforrások: összetevők biztonsági adatlapja, szakirodalom, internetes adatbázisok  

A keverék osztályzásánál alkalmazott módszer: számítási módszer 

Javasolt képzések, amelyek az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítását szolgálják: Javasolt címke tartalmával 

és biztonsági adatlap fontosságával kapcsolatos belső, kémiai biztonsági oktatásának megtartása a munkavédelmi oktatással 

összekötve. A termékkel való munka megkezdése előtt a felhasználónak meg kell tanulnia a vonatkozó egészségügyi és 

biztonsági előírásokat vegyszerek kezelése, és különösen megfelelő munkahelyi képzésen kell részt vennie. 

Az adatlapban használt rövidítések:  

A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott H-mondatok és CLP osztályok teljes szövege: 

Flam. Liq. 2, Tűzveszélyes folyadékok, 2. veszélyességi kategória 



Biztonsági adatlap  

az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 
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H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Eye Irrit. 2, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Acute Tox. 3, Akut toxicitás (szájon át), 3. veszélyességi kategória 

H301, Lenyelve mérgező. 

Acute Tox. 2, Akut toxicitás (bőrön át), 2. veszélyességi kategória  

H310 Bőrrel érintkezve halálos. 

Skin Corr. 1B, Bőrmarás/bőrirritáció, 1. veszélyességi kategória, 1B., alkategória 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

Skin Sens. 1A, Szenzibilizáció – Bőr, 1A veszélyességi kategória 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  

Eye Dam. 1, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. veszélyességi kategória 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

Acute Tox. 2, Akut toxicitás (belélegzéssel), 2. veszélyességi kategória 

 H330 Belélegezve halálos. 

Aquatic Acute 1, A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. veszélyességi kategória  

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

Aquatic Chronic 1, A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. veszélyességi kategória  

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

ADR - A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS 

RID - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

IMDG - az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének 

végrehajtására szolgáló Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), 

(London), ad ki. Magyarországon kihirdette a 2001. évi XI. törvény; 

ICAO -International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet) 

IATA - International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) 

CAS- Chemical Abstract Service 

BEM – Biológiai expozíciós mutatók 

DNEL - DerivedNoEffectLevel). Származtatott hatásmentes szint. 

PNEC - Becsült hatásmentes koncentráció 

PBT - Perzisztens, Bioakkumulatív, Toxikus 

vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

UVCB anyagok - Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett vagy biológiai anyag 

ÁK – általános koncentráció 

CK - csúcskoncentráció 

VOC - illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 

101,3 kPa nyomáson mérve 

LD50 – letális dózis, vagy halálos adag lenyelésre és bőrön át történő felszívásra, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását 

okozza 24 óra alatt. 

LC50 - letális dózis, vagy halálos adag belégzésre történő mérgezésre, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 

óra alatt. 

LOEC - (Lowest Observed Effects Concentration) az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető.  EC50 - Az 

anyag azon effektív koncentrációja, amely a maximális válaszreakció 50%-át idézi elő. 

Kémiai oxigénigény (KOI): A vízben lévő szerves anyagok kémiai lebontásához, oxidálásához szükséges O2 mennyiségét jelenti. 

A víz szennyezettségének mérőszáma. 

NOEC - Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció 

Biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI): A vízben lévő szerves anyagoknak baktériumok általi lebontásához szükséges 

oxigénmennyiség adott idő és hőmérséklet alatt. 

BCF - Biokoncentrációs faktor 

log Pow – oktanol-víz megoszlási koefficiens 

Koc - szerves szén megoszlási koefficiense 

„CE-jelölés”: olyan jelölés, amellyel a gyártó jelzi, hogy az egyéni védőeszköz megfelel a jelölés elhelyezését előíró uniós 

harmonizációs jogi aktusban foglalt vonatkozó követelményeknek; 

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

BOI5 - Biológiai oxigénigény (5 napos) 

KOI - kémiai oxigénigény az ivóvíz szerves anyag tartalmának meghatározására szolgál 

 

 

Felülvizsgálat: 

2022.11.25.: Verzió 1.0-HU: A magyar adatlap kibocsátása 

 


