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

Kereskedelmi név Coyote nedves törlőkendők autóbelsőkhöz
Regisztációs szám (REACH) nem releváns (keverék)
Az azonosítás egyéb eszközei
Alternatív szám(ok) Lyreco

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Megfelelő azonosított felhasználások Nedves tisztítókendök.

A biztonsági adatlap arra a folyadékra vonatkozik,
amivel a kendȍket átitatták.

Az ellenjavallt felhasználása ne használja termékekhez, amelyek érintkeznek az
élelmiszerekkel
a termék a professzionális használatra van szánva

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
LYRECO CE , SE
Magyarországi Fióktelepe  Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest

Telefonszám: 680204711
e-mail (illetékes személy) cash.import.SDS@lyreco.com

1.4 Sürgősségi telefonszám
Sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó
információ

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
(ETTSZ
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld
szám 06 80 201-199.
24 órás ügyeleti szolgálat.

 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint
Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet szerint.
Kiegészítő veszélyességi információ

Kód Kiegészítő veszélyességi információ

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)
keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki

2.2 Címkézési elemek
Címkézés a (EK) 1272/2008 (CLP) számú Rendelete szerint
Figyelmeztetés Nem releváns.
Piktogramok Nem releváns.
Figyelmeztető
mondatok

Nem releváns.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondat - általános
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
További címkézési követelmények
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) keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
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2.3 Egyéb veszélyek
Nincs további információ.

 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
3.1 Anyagok

nem releváns (keverék)
3.2 Keverékek

A keverék leírása

Anyag elnevezése Azonosító súly -% Osztályozás a
1272/2008/EK szerint

Piktogramok Jegy-
zetek

propan-2-ol CAS-Sz.
67-63-0

EK-Sz.
200-661-7

REACH Reg. Sz.
01-2119457558-25-

XXXX

1 – 3 Flam. Liq. 2 / H225
Eye Irrit. 2 / H319

STOT SE 3 / H336  

GHS-
HC

5-klór-2-metil-4-izotiazo-
lin-3-on [EINECS szám:
247-500-7] 2-metil-2H-
izotiazol-3-on (EINECS
szám: 220-239-6] (3:1)

keveréke

CAS-Sz.
55965-84-9

< 0,0015 Acute Tox. 3 / H301
Acute Tox. 3 / H311
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318
Skin Sens. 1 / H317

Aquatic Acute 1 / H400
Aquatic Chronic 1 / H410

 

Jegyzetek
GHS-HC: Harmonizált besorolás (az anyag besorolása a 1272/2008/EK, VI, 3.1 szerinti listának felel meg)

Anyag elnevezése Azonosító Egyedi koncentráció-határértékek M tényezők

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

CAS-Sz.
55965-84-9

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,0015 %

Az rövidítések teljes szövege tekintetében: lásd a 16. SZAKASZ-t.
 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések
Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül. Vigye ki az érintett személyt a veszélyes területetről. Tartsa az
érintett személyt melegben, nyugalomban és betakarva. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Kérjen orvo-
si segítséget  baleset vagy rossz közérzet esetén, és mutassa meg  a termék címkéjét.
Belélegzést követően
Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell kezdeni az elsősegély intéz-
kedéseket. Gondoskodjon friss levegőről.
Bőrrel való érintkezést követően
Lemosás bő szappanos vízzel.
Szembe kerülést követően
Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A szemhéjakat szét-
feszítve a szemet bő, tiszta, friss vízzel öblítse le, 10 percen keresztül.
Lenyelést követően
A szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).TILOS hánytatni.
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4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
A tünetek és hatások a mai napig nem ismertek.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
semmilyen

 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag
víz, hab, ABC-por, Az oltóanyagot igazítsa a környezeti feltételekhez.
Alkalmatlan oltóanyag
Ez az információ nem áll rendelkezésre.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Veszélyes égéstermékek
Veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek  magas hőmérsékletnél.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Tűzvédelmi intézkedések. A
tűzoltás területéről akadályozza meg a tűzoltáshoz használt víz behatolását csatornákba vagy folyóvízbe.
Gyűjtse külön a tűzoltásnál keletkező szennyezett vizet. Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézke-
dések betartásával.

 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
A személyeket vigye el biztonságos helyre.
Sürgősségi ellátók esetében
Viseljen légzőkészüléket, ha ki vannak téve a gőzöknek/pornak/permetnek/gázoknak.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás. A szennyvizet fel kell fogni és ártalmatlanítani.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elhatárolni a szennyeződést
Csatornák lefedése.  - Mechanikusan.
Javaslatok arra vonatkozóan, hogy miként kell elvégezni a szennyezésmentesítést
Mechanikusan.
Szennyeződésekhez és kibocsátásokhoz kapcsolódó egyéb információk
Helyezze el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet ki kell szellőztetni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt. Személyi védőeszközök: lásd a 8. szakaszt. Nem összeférhető
anyagok: lásd a 10. szakaszt. Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ajánlások
• A tűz, az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozása
Használja a helyi és általános szellőztetést. Csak jól szellőztetett helyen használható. A tárolóedényt és a foga-
dóedényt le kell földelni/át kell kötni.
• Figyelmeztetés
A por lerakódása a technikai helyiség bármilyen felületén felhalmozódást okozhat. A termék a szállított
formájában nem porrobbanás-veszélyes, de a finompor felhalmozódása révén a porrobbanás kockázata
fennáll.
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Az általános munkahelyi higiéniára vonatkozó tanácsok
Használat után mosson kezet. A munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. A szennyezett
ruházat és védőeszköz eltávolítása az étkezésre szolgáló területekre való belépés előtt. Soha ne tároljon ételt
vagy italt vegyszerek közelében. Soha ne tegyen vegyszereket olyan edénybe, amelyet általában étel vagy ital
tárolására használ. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Védje a napsugárzástól. Tárolja 5-35 ° C hőmérsékleten.
Kapcsolódó kockázatok kezelése
• Robbanásveszélyes légkör
A lerakódott por eltávolítása.
Nem összeférhető anyagok vagy keverékekek
Figyelje a vegyszerek kompatibilis tárolását.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Lásd a 16. szakaszt az általános áttekintéshez.

 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek

Nemzeti határértékek
Foglalkozási expozíciós határértékek (munkahelyi expozíciós határértékek)

Orszá
g

Anyag neve CAS-Sz. Azonosí-
tó

ÁK-ér-
ték

[ppm]

ÁK-ér-
ték

[mg/m³]

CK-ér-
ték

[ppm]

CK-ér-
ték

[mg/m³]

Forrás

HU izopropil-alkohol 67-63-0 FEH 500 2.000 EüM-
SzCsM e.r.

Megjegyzés
CK-érték Rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték, amely felett nem fordulhat elő expozíció, és amely 15 perces időtartam-

ra vonatkozik (ha másképpen nem határozzák meg)
ÁK-érték Idővel súlyozott átlag (hosszú távú expozíciós határérték): nyolcórás referenciaidőre vonatkoztatott idővel súlyozott mért

vagy számított átlag  (ha másképpen nem határozzák meg)

8.2 Az expozíció elleni védekezés
Megfelelő műszaki ellenőrzés
Általános szellőzés.
Egyéni óvintézkedések (egyéni védőeszközök)
Szem-/arcvédelem
A termék kezelése és a rendeltetésszerű használata, nem igényel egyéni védőeszközöket.
Bőrvédelem
• kézvédelem
A termék kezelése és a rendeltetésszerű használata, nem igényel egyéni védőeszközöket.
• a kéz további védelmére vonatkozó intézkedések
Ajánlott a megelőző bőrvédelem (védőkrémek/kenőcsök). A használatot követően a kezet alaposan meg kell
mosni.
Légutak védelme
A termék kezelése és a rendeltetésszerű használata, nem igényel egyéni védőeszközöket.
Környezeti expozíció-ellenőrzések
Csatornáktól, a felszíni és talajvíztől való távoltartás.
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 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők
Fizikai állapot szilárdFolyadékkal átitatott kendȍk
Szín különböző
Szag Gyūmölcsös-citrom
Egyéb fizikai vagy kémiai paraméterek
pH-érték 5,5-7,5
Olvadáspont/fagyáspont 108°C
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány nincs meghatározva
Lobbanáspont >88°C
Párolgási sebesség nincs meghatározva
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) ez az anyag éghető, de nem könnyen gyulladó
Porfelhők robbanási határértékei nincs meghatározva
Gőznyomás 24,49 hPa
Sűrűség nincs meghatározva
Relatív sűrűség 1,121 g/cm3
Oldékonyság nincs meghatározva
Megoszlási hányados
n-oktanol/víz (log KOW) Ez a információ nem áll rendelkezésre.
Öngyulladási hőmérséklet A termék nem öngyulladó.
Viszkozitás nem releváns  (szilárd anyag)
Robbanásveszélyes tulajdonságok semmilyen
Oxidáló tulajdonságok semmilyen

9.2 Egyéb információk Nincs rendelkezésre álló információ
 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség

Összeférhetetlenségre vonatkozóan: lásd alább  "Kerülendő körülmények" és "Nem összeférhető anyagok".
10.2 Kémiai stabilitás

Lásd alább "Kerülendő körülmények".
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nincsenek ismert veszélyes reakció.
10.4 Kerülendő körülmények

Nincsenek olyan speciális körülmények között ismert tulajdonsàgok, amelyeket el kell kerülni.
10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidálószerek, alkálifémek, erős savak és lúgok
10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. szakaszt.
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 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Osztályozási eljárás
A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin alapul (összegző képlet).

Osztályozás a GHS (1272/2008/EK, CLP) szerint
Ez a keverék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak a 1272/2008/EK rendelet szerint.
Akut toxicitás
Nem osztályozható akut toxikusnak.
• Keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag elnevezése CAS-Sz. Expozíciós
útvonal

Végpont Érték Fajok

propan-2-ol 67-63-0 szájon át LD50 5.045 mg/kg patkány

propan-2-ol 67-63-0 bőrön át LD50 12.800 mg/kg nyúl

propan-2-ol 67-63-0 belélegzés:
gőz

LC50 30 mg/l/4h patkány

Bőrkorrózió/bőrirritáció
Nem osztályozható bőrmaró/bőrirritáló-nak.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Nem osztályozható súlyos szemkárosodást okozó hatásúként, vagy szemirritálóként.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
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 -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
A CMR tulajdonságok értékelésének összefoglalása
Nem lehet csírasejt-mutagenitásúnak, rákkeltőnek, sem reprodukciós toxicitásúnak besorolni.
Célszervi toxicitás (STOT)
Nem lehet célszervi méregnek besorolni.
Aspirációs veszély
Nem lehet aspirációs veszélynek berosolni.

 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1 Toxicitás

Nem lehet besorolni mint veszélyt jelentő a vízi környezetre.  Akadályozza meg a folyóvizekbe, csatornába, ta-
lajvízbe való jutását.
(Akut) vízi toxicitás
(Akut) vízi toxicitás a keverék összetevőitől

Anyag elnevezése CAS-Sz. Végpont Érték Fajok Expozíció
időtartama

propan-2-ol 67-63-0 EC50 13.299 mg/l vízibolha 48 h

propan-2-ol 67-63-0 LC50 4.200 mg/l hal 96 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Propán-2-ol biológiailag lebontható z>99,9% OECD
303A; 95% 21 d (mod. OECDScreening-Test).

12.3 Bioakkumulációs képesség
A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
Propán-2-ol: log Pow = 0,05.
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12.4 A talajban való mobilitás
Az adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5 A PBT és vPvB értékelés eredményei
Az adatok nem állnak rendelkezésre.

12.6 Egyéb káros hatások
Az adatok nem állnak rendelkezésre.

 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek

Szennyvíz-ártalmatlanításra vonatkozó információk
Csatornába engedni nem szabad. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati
utasítást/biztonsági adatlapot.
Hulladékkezelési módszer tartályok/csomagolások
Teljesen kiürített csomagok újrahasznosíthatása. A szennyezett csomagokat ugyanúgy kezelni, mint magát az
anyagot. Európai hulladék katalógus kód (EWC):.
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladékok
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok.
Megjegyzések
Kérjük,vegye figyelembe a hatályos nemzeti vagy regionális rendelkezéseket. A hulladékot olyan kategóriákba
kell különválogatni, amelyeket a helyi vagy nemzeti hulladékkezelők külön tudnak kezelni.

 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1 UN-szám (nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak

hatálya alá)
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés nem releváns
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Osztály -

14.4 Csomagolási csoport nem releváns
14.5 Környezeti veszélyek semmilyen (nem veszélyes a környezetre nézve a veszélyes

áruk szabályzata szerint)

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nincs további információ.

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás
Nem ömlesztett szállításra alkalmas szállítmány.

 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

előírások/jogszabályok
Releváns Európai Úniós (EU) rendelkezések
A keverékre vagy a keverékben lévő anyagra nem vonatkozik az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK
rendeletének engedélyezésről szóló VII. sz. fejezete, sem pedig a korlátozásokról szóló VIII sz. fejezete.
• Szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló
termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának
korlátozásáról (2004/42/EK, Deco-Paint Irányelv)
VOC tartalom 3 %
• Irányelv az ipari kibocsátásokról (VOC, 2010/75/EU)
VOC tartalom 3 %

15.2 Kémiai Biztonsági Értékelés
A kémiai biztonsági értékeléseket az anyagokra ebben a keverékben nem végezték el.

Biztonsági adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Coyote nedves törlőkendők autóbelsőkhöz
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 16. SZAKASZ: Egyéb információk
Rövidítések és betűszók

Röv. Használt rövidítések leírása

Acute Tox. Akut toxicitás

ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció

Aquatic Acute Veszélyes a vízi környezetre - akut

Aquatic Chronic Veszélyes a vízi környezetre - krónikus

CAS Chemical Abstracts Service (Kémiai vegyületek adatbázisa, és egyedi kulcsa, CAS regisztrációs szám)

CK-érték Megengedett csúcskoncentráció

CLP Az anyagok és keverékek osztályozásáról,címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (a létező kereskedelmi vegyszerek európai
listája)

EK-Sz. Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és a NLP-lista), forrása egy hétjegyű EK szám, amely az EU (Európai Unió) ke-
reskedelmi forgalomban lévő anyagok azonosítója

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

EüM-SzCsM e.r. Együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

Eye Dam. Súlyos szemkárosodást okozó

Eye Irrit. Szemirritáló

FEH Foglalkozási expozíciós határértékek

Flam. Liq. Gyúlékony folyadék

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Vegyi Anyagok Besorolásának és
Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendeszere", kidolgozta az ENSZ

MARPOL A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (röv. a "Marine Pollutant"-ből)

NLP No-Longer Polymer (polimernek már nem minősülő anyag)

PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező)

ppm Parts per million (milliomodrész)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése,
engedélyezése, és korlátozása)

Skin Corr. Bőrmaró

Skin Irrit. Bőrirritáló

Skin Sens. Bőrszenzibilizáció

STOT SE Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)

vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív)

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások
- 1907/2006 sz. (EK) Rendelet (REACH), 2015/830/EU módosítással
- 1272/2008 sz. (EK) Rendelet (CLP, EU GHS)

Osztályozási eljárás
Fizikai és kémiai tulajdonságok: A besorolás a tesztelt keveréken alapul.
Egészségügyi veszélyek/környezeti veszélyek: A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin ala-
pul (összegző képlet).

Biztonsági adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Coyote nedves törlőkendők autóbelsőkhöz
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A vonatkozó mondatok listája (a 2. és 3. fejezet szerint)
Kód Szöveg

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H311 Bőrrel érintkezve mérgező.

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

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

Felelősségi nyilatkozat
Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul. Ez a biztonsági adatlap az adott termék tekintetében került
összeállításra, és kizárólag arra vonatkozik.

Biztonsági adatlap
a (EK) 1907/2006 (REACH) Rendelet szerint

Coyote nedves törlőkendők autóbelsőkhöz
Verziószám: GHS 1.0 Az elkészítés dátuma: 27.08.2018
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