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BIZTONSÁGI ADATLAP 

Caola Citromsavas vízkőoldó  
készült az 1907/2006/EK, az 1272/2008/EK és a 830/2015/EU rendelet szerint 

 

 

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS 
AZONOSÍTÁSA 
 
 

1.1. Termékazonosító:    Caola Citromsavas vízkőoldó  

 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő    

azonosított felhasználása, illetve  

ellenjavallt felhasználása:      Tisztítószer – vízkőoldó  

Ipari felhasználásra. 

A vízkőoldó mindazon felületek tisztítására 

alkalmazható, ahol fennáll a lehetősége a 

vízkőképződésnek.  

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

Gyártó:     CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zrt. 

Cím:       H-2049 Diósd, Homokbánya u. 77. 

Telefon:     +36/1-464-9300 

Telefax:     +36/1-464-9381 

Biztonsági adatlapért felelős személy 

email címe:    reach@caola.hu 

Weboldal:    www.caola.hu 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám:     Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 

       Szolgálat (ETTSz) 

  Cím:     1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Telefon:  36/80-201-199 (0-24 órában, díjmentesen, 

csak Magyarországról) 

36/1-476-6464 (0-24 órában, normál díj 

ellenében, külföldről is) 

 

 

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
 
 

2.1.  Az anyag vagy keverék osztályozása  

A vonatkozó uniós szabályozások a 1272/2008/EK rendelet szerint a termék veszélyes keverék. 

 

 

 
Veszélyességi osztály 

Veszélyességi 
kategória 

Egészségi veszély: Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2 

 

 

mailto:reach@caola.hu
http://www.caola.hu/
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2.2. Címkézési elemek  
 

Piktogram: GH07  

Figyelmeztetés: FIGYELEM 

 

 
 

Veszélyre/kockázatra figyelmeztető H-mondat:  

 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:  

 

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.  

Az öblítés folytatása.  

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 

 

Összetevők: 5-10% citromsav, < 5% oldószer, < 5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag 

 

2.3. Egyéb veszélyek  

 

A termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagot, illetve olyan anyagot, ami a 
különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáján szerepel. 
A termék nem tartalmaz a REACH XIII. mellékletének kritériumai szerinti PBT, ill. vPvB anyagot. 

Csak az utasításoknak megfelelően szabad használni. 

 

Fizikai-kémiai veszély: Kevésbé tűzveszélyes, erősen savas oldat. Lúgokkal, fémekkel hevesen 

reagál. 

 

Egészségkárosító veszély: A készítmény maró hatású; égési sérülést okoz, és a bőrt súlyosan 

irritálja. Szembe kerülve erősen mar, súlyos, maradandó szemkárosodást okoz. Permete belélegezve 

izgatja a légutakat, köhögés, légzési nehézség léphet fel. 

 

Környezetkárosító hatás: Előírásszerű kezelés, tárolás és ártalmatlanítás esetén a 

környezetkárosító hatás kockázatával nem kell számolni. 

 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

3.2. Keverékek 
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A készítmény az alábbi veszélyes anyagokat tartalmazza: 

 

Megnevezés CAS szám 
EINECS 

szám 

Koncentráció 

tartomány 

m/m% 

Osztályozás 

Veszély-jel H mondat 

Veszélyességi 

osztályok és 

kategóriák kódjai 

Citromsav-

monohidrát 
5949-29-1 201-069-1 5-10% 

 

H319 Eye Irrit. 2 

Propán-2-ol 67-63-0 200-661-7 < 5 % 
 

 

 

H225 

H319 

H336 

 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 

Zsíralkohol-

etoxilát 

(Alkoholok,  

C12-C15, 

Etoxilált) 

68131-39-5 500-195-7 < 5% 
 

 

H318 

H302 

H412 

Akut tox. 4 

Eye Irrit. 1 

Aquatic Chronic 3 

A H mondatok teljes szövege a 16. Szakaszban részletezve található. 

Összetevők: 5-10% citromsav, < 5% oldószer, < 5% nemionos felületaktív anyag, illatanyag 

 
4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS  
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 
 

Általános intézkedések:  A készítménnyel történő véletlenszerű 

baleset esetén keresse fel orvosát. 

Belélegezve:    Forduljunk azonnal orvoshoz! Sérültet friss 

     levegőre kell vinni.  

Bőrrel érintkezve:  A szennyezett ruhadarabot azonnal le kell 

venni. Folyó vízzel alaposan mossa le a 

szennyezett bőrfelületet. Marási sérülés 

esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.                           

Szemmel érintkezve:  Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell 

végezni folyó vízzel a szemhéjszélek 

széthúzása és a szemgolyó állandó 

mozgatása közben. A sérültet azonnal 

szakorvoshoz kell vinni, mert az erősen savas 

készítmény súlyos, maradandó 

szemkárosodást okozhat.  

Lenyeléskor:   Mossa ki óvatosan a szájüreget. Az öblítő 

folyadékot ne igya meg. A savas kémhatású 

készítmény hígítása céljából, itassunk a 

sérülttel 2-3 pohár vizet. Hánytatni tilos! 

Azonnal hívjon orvost! 
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4.2.      A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások  

Szembe jutva irritálhat, szemkárosodást okozhat hosszas és tartós érintkezés esetén. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Késleltetett hatások nem ismertek. Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, azonnal 

hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét, illetve biztonsági adatlapját. 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 

Tűzveszélyességi besorolás: Vizes keverék, kevésbé tűzveszélyes. 

 

5.1. Oltóanyag:     A helyi körülményeknek és a környezetnek 

megfelelő oltóanyagot kell használni.  

Tűzoltópor, hab, homok, CO2, vízpermet 

Nem alkalmazható oltószer:   Erős vízsugár 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből 

származó különleges veszélyek:  Nincs adat 

  

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:   Tűz esetén környezettől függetlenített 

túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, 

illetve az előírásoknak megfelelő teljes 

védőöltözet (tömören záródó, a vegyi 

anyagnak ellenálló védőöltözet) és 

védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, 

védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely 

megakadályozza a termék érintkezését a 

bőrrel, a szembejutást, valamint az égés 

során keletkező veszélyes gázok és a füst 

belégzését. 

További adatok:   Az égési maradványokat és a szennyezett 

oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak 

megfelelően kell eltávolítani. 

 

 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni  

védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  A mentesítés során egyéni védőfelszerelés 

szükséges: védőruha, védőkesztyű, 

védőszemüveg. Kerülni kell a készítménnyel 

való közvetlen érintkezést, annak bőrre, 

szembe jutását, véletlen lenyelését. Megfelelő 

egyéni védőeszközök használata baleset 

bekövetkezésekor különösen fontos. A 

keletkező gőzöket nem szabad belélegezni. 

Ügyeljünk a csúszásveszélyre. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:  A kiömlött anyag közcsatornába, élővízbe, 
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talajba ne jusson! A hulladékkezelés, a 

megsemmisítés a helyi előírásoknak 

megfelelően történjen. 

6.3. A területi elhatárolás és a  

szennyezésmentesítés módszerei   

és anyagai:     Nagy mennyiségű kiömlött terméket 

folyadékfelszívó anyaggal (pl.: homok, föld, 

fűrészpor, Kieselgél) kell felitatni és a helyi 

előírásoknak megfelelően megsemmisíteni. A 

maradékot bő vizes felmosással kell 

feltakarítani. Ügyeljünk a csúszásveszélyre! 

Kis mennyiségű terméket sok vizzel kell 

öblíteni.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:   Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat 

lásd a 13. szakaszban. 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló   

óvintézkedések:  Kerülni kell a készítménnyel való érintkezést: 

bőrre kerülést, szembejutást, permetének 

belégzését, véletlen lenyelést. Használat után 

alaposan kezet kell mosni. Ne keverjük más 

tisztítószerekkel. A munka helyiségnek jól 

szellőztethetőnek kell lennie. A kéz védelmére 

mindig használjon gumikesztyűt! Ne használja 

gáztűzhely égőfejének és alumínium felületek 

tisztítására. 

 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, 

az esetleges összeférhetetlenséggel   

együtt:  A készítményt jól lezárva, állítva, hűvös, jól 

szellőztethető helyen kell tárolni. Más 

vegyszerektől, élelmiszerektől, élvezeti 

cikkektől távol kell tartani. Hőhatástól védve, 

gyújtóforrástól távol tartandó. Gyermekek 

kezébe nem kerülhet! 
Tűz- és robbanásvédelmi előírások:   Különleges intézkedés nem szükséges. 

Együttárolási utasítás:   Lúgoktól, fémektől és más vegyszerektől, 

élelmiszerektől távol tartandó! 

További raktározási előírás:   A tárolóedény megfelelően zárva tartandó. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás  

(végfelhasználások): Tisztítószer – vízkőoldó 

 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
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Expozíciós határérték: 

A munkahelyen alkalmazandó határértékek adatai: a Magyarországon hatályos határértékeket 

figyelembe véve (5/2020. (II.6.) ITM rendeletben foglaltaknak megfelelően): 

 

Megnevezés Képlet CAS-szám 
AK-érték 

mg/m3 
CK-érték 

mg/m3 

2-propanol CH
3
CH(OH)CH

3
 67-63-0 500 1000 

a) Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra 
megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem fejt ki káros hatást, jelölése: ÁK 

b) Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség): a 
légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket 
meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell 
teljesülniük), jelölése: CK 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzés: 

 

Általános előírás:   Óvatos, körültekintően végzett munkával meg 

kell előzni a készítmény bőrre-, 

szembejutását, a véletlen lenyelését, illetve 

belégzését. Kerülni kell a szembe jutást. A 

vegyi anyagoknál szokásos 

védőintézkedéseket be kell tartani. 

Megfelelő védőfelszerelés, szemmosópohár, 

hideg-meleg folyóvizes tisztálkodás 

biztosítása. 

Légzésvédelem: Rendeltetésszerű alkalmazásnál nincs 

speciális követelmény. Ha a veszélyes 

komponensek koncentrációja a légtérben 

meghaladja az előírt határértékeket, 

légzésvédő szükséges! 

Bőrvédelem:   Kémiai anyagoknak ellenálló védőkesztyű 

(nitrilgumi, butilgumi) használata javasolt. 

Általános higiéniai előírás:  Munka közben étkezni, inni és dohányozni 

nem szabad! A munka befejezése után alapos 

kézmosás szükséges! 

Környezeti expozíció korlátozása:   Nem alkalmazott.  

 
9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

A következő információk a keverék egészére vonatkoznak: 

Külső megjelenés:                átlátszó folyadék 

Szín:       áttetsző 

Szag:       jellegzetes   

pH érték (10 %-os oldat)    ~ 2,1 

Olvadáspont/fagyáspont (0C):    nem meghatározott 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (0C):  nem meghatározott 

Lobbanáspont (0C):     nem meghatározott 
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Párolgási sebesség:     nem meghatározott 

Tűzveszélyesség:     kevésbé tűzveszélyes 

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartomány:  nem meghatározott 

Gőznyomás (20 0C):     nem meghatározott 

Gőzsűrűség:      nem meghatározott 

Sűrűség 20 0C-on folyadékfázis (g/cm3):  1,00 -1,10  

Oldékonyság vízben:          minden arányban elegyedik 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz   nem meghatározott 

Öngyulladási hőmérséklet:    nem meghatározott 

Bomlási hőmérséklet:     nem meghatározott 

Viszkozitás:      nem meghatározott 

Robbanásveszélyes tulajdonságok:   nem meghatározott 

Oxidáló tulajdonság:     nem meghatározott 

 

9.2. Egyéb információk: 

 

Aktívanyagtartalom (%):   6,0 -7,0  

Szárazanyagtartalom (m/m%):   13,5-15,0 

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 

10.1. Reakciókészség: 

 Előírás szerinti használat esetén nincs. 

10.2. Kémiai stabilitás: 

 Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Lúgokkal érintkezve hevesen reagál, hő fejlődik. Fémeket megtámadja. Ne keverjük más 

tisztítószerekkel. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Lúgokkal, lúgos kémhatású anyagokkal, egyéb tisztítószerekkel, redukáló anyagokkal való 

keveredés tilos! 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Ne keverje lúgokkal, redukáló anyagokkal és egyéb tisztítószerekkel. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Hő hatására elbomolhat. 

 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

 

A készítménnyel toxikológiai vizsgálatot nem végeztek, toxikológiai megítélése kizárólag az egyes 

komponensekre vonatkozó adatok, besorolása a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet alapján történt.  

A termék toxikológiai tulajdonságát savas, maró hatása határozza meg. A készítmény 

illatanyagot tartalmaz. 

Akut toxicitás:      Információ nem áll rendelkezésre. 

Irritáció:      Erősen irritáló 

Maró hatás:      Maró hatású 

Szenzibilizáció:      Nem ismert 

Ismételt dózisú toxicitás:    Nem ismert 
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Rákkeltő hatás:      Nem ismert 

Mutagenitás:      Nem ismert 

Reprodukciót károsító tulajdonság:   Nem ismert 

Bőrre jutva:  Súlyos égési sérülést. 

Belélegezve:  Permetének belégzése a légutak 

nyálkahártyájának felmaródását okozhatja 

Szembe jutva:  Égési sérülést, maradandó károsodást, 

vakságot okozhat. 

Szájon át:  Lenyeléskor erős maróhatás a szájüregben és 

a garatban, valamint perforáció veszélye a 

nyelőcsőben és gyomorban.  

 

Az tiszta alapanyagokra vonatkozó toxikológiai információ: 

 

Citromsav:  

Akut toxicitás: LD50 (orális, patkány): 5400 mg/kg; LD50 (dermális, patkány): > 2000 mg/kg 
Bőrmaró/bõrirritáló hatás: Citromsav 50%-os vizes oldata nem irritáló nyulakon okkluzív 
kötésben. (http://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15451) 

OECD 404 teszt szerint gyengén bőrirritáló hatású.  

Általános leírás: Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hányinger, hányás, emésztõrendszeri 

panaszok (fájdalom) lehetséges.       

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: erősen irritál, OECD 405 teszt. 

Légúti irritáció: porának belégzése esetén lehetséges. 

Bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizál (tengerimalac, Buehler teszt). 

Csírasejt-mutagenitás: in vivo kísérletekben nem mutagén. 

Rákkeltő hatás: Állatkísérletekben nem rákkeltő, nem szerepel az IARC, NTP, OSHA 
listákon. 

Reprodukciós toxicitás: nem teratogén. 

Célszervi toxicitás, egyszeri/többszöri expozíció: nem osztályozzák, mint speciális 
célszervi toxikus anyagot. 

  Aspirációs veszély: nem valószínűsíthető. 

 

2-propanol: 

Akut toxicitás: LD50 (orális, patkány): 5840 mg/kg Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 401 

Akut toxicitás (dermális): nincs adat  

Akut toxicitás (belélegzés, patkány): LC50: > 10000 ppm Expozíciós idő: 6 h Módszer: 

OECD Vizsgálati útmutató, 403  

Bőrirritáció (nyúl): enyhe irritáció, az Európai Unió osztályozási feltételei alapján a termék 

nem bőrizgató hatású.  

Szemirritáció (nyúl): izgató hatású, módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 405  

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció (tengerimalac): nem érzékenységfokozó, módszer: 

OECD Vizsgálati útmutató, 406  

Rákkeltő hatás: Megjegyzés: Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de nem 

elégségesek az osztályozáshoz.  

Csírasejt-mutagenitás: Vizsgálati módszer: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata 

Sejttípus: Kínai hörcsög petefészek sejteket Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással 

vagy anélkül Eredmény: negatív  

Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 476 Vizsgálati módszer: Ames vizsgálat Metabolikus 

aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül Eredmény: negatív  
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Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 471 Vizsgálati módszer: Mikronukleusz vizsgálat Faj: 

Egér Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 474 Eredmény: negatív  

Aspirációs veszély: nincs adat  

Egyéb információk: Belégzés esetén az oldószergozök magas koncentrációban kábítóan 

hatnak. 

 

Zsíralkohol-etoxilát: 

Akut toxicitás (Kísérleti/számított adatok): LD50 patkány (orális):> 2.000 mg/kg (BASF-

teszt) 

Irritáció (Kísérleti/számított adatok): Maró/irritatív hatás bőrön (nyúl): Irritatív (Draize-teszt) 

Súlyos szemkárosodás/-irritáció (nyúl): Irreverzibilis károsodás (Draize-teszt) 
Légzőszervi/bőr szenzibilizáció: Adat nem áll rendelkezésre.  
Csírasejt-mutagenitás: Adat nem áll rendelkezésre.  
Rákkeltő hatás (karcinogenitás): Adat nem áll rendelkezésre.  
Reproduktív toxicitás: Adat nem áll rendelkezésre. 
Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció): Adat nem áll rendelkezésre.  
Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció): Adat nem áll 
rendelkezésre.  
Aspirációs veszély: Adat nem áll rendelkezésre.  
Egyéb vonatkozó toxicitási információ: Termékvizsgálat nem történt. A toxikológiai 
információ hasonló szerkezetű és összetételű termékek tulajdonságai alapján került 
megállapításra. 

 
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 

12.1. Toxicitás:  

Célzott vizsgálatokat nem végeztek. Megítélése az összetevőkre vonatkozó ökotoxikológiai 

adatok alapján a CLP-rendeletnek megfelelően történt. 

 

Ökotoxikológiai adatok az alapanyagra vonatkozóan:  

 

Citromsav: 

Vizi szervezetekre veszélyes. Káros hatását a pH eltolódása okozza, enyhén víz 

minõség romlást okoz. 

Halakra:LC50 (L. idus) 440-760 mg/l/96h (vízmentes ag.) 

Algákra: IK5 (Sc. quadricauda) 640 mg/l/7d  (vízmentes anyag)  

Baktériumokra: EC5 (Ps. putida) > 10000 mg/l/16h  (vízmentes ag.) 

Daphnia toxicitás:EC50 (Daphnia magna)  ~ 120 mg/l72h  (vízmentes ag.) 

Vízveszélyességi fokozat: 1  (a vízminőségre enyhén veszélyes) 

Megjegyzés: biológiailag könnyen lebomló anyag, szakszerű kezelés és felhasználás 

mellett környezeti problémák nem várhatók, nagyobb mennyiségben vízbe jutva a pH 

eltolódás okoz káros hatást. 

 Propán-2-ol: 

Toxicitás halakra: LC50 flow-through test Faj: Pimephales promelas (Fathead 

minnow) Érték: 9.640 mg/l Expozíciós idő: 96 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 

203  

Toxicitás a vizi növényekre: Nincs osztályozva, mivel az adatok meggyőzőek, de 

nem elégségesek az osztályozáshoz.  

Mérgező hatás mikroorganizmusokkal szemben: static test Faj: Pseudomonas 

putida Érték: 1.050 mg/l Expozíciós idő: 16 h Módszer: DIN 38412  
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Toxicitás a vizi gerinces állatokra: EC50 static test Faj: Daphnia magna Érték: > 

10.000 mg/l Expozíciós idő: 24 h Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 202 

Zsíralkohol-etoxilát: 

  LC50 (96 h): 1 - 10 mg/l Halakkal szemben mutatott toxicitás:, Brachydanio rerio 

  EC50 (48 h): 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (Irodalmi adatok) 

EC50 (72 h) 1 - 10 mg/l, Scenedesmus subspicatus (Irodalmi adatok) 

EC10 > 1.000 mg/l, aktivált iszap (DEV-L2) 
Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre: NOEC > 0,1 - < 1 mg/l Irodalmi adatok.  
 

Viselkedés a szennyvízben: A termékben felhasznált anyagok 
mennyiségét és minőségét figyelembe véve 
úgy becsüljük, hogy nem okozhat ökológiai 
károsodást. 

Biológiai lebonthatóság:   A készítmény biológiai lebonthatóságára 

vonatkozó, illetve konkrét ökotoxikológiai 

adatok a teljes termékre vonatkoztatva nem 

állnak rendelkezésre. 
Általános megjegyzés:  Ökológiai adatok a teljes termékre 

vonatkoztatva nem állnak rendelkezésre. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  Termékre nem meghatározott. 

 Alapanyagra vonatkozóan: 

 

Citromsav:  

Biológiai lebonthatóság:>       98%/2d 

Vízveszélyességi fokozat: 1  (a vízminőségre enyhén veszélyes) 

Megjegyzés: biológiailag könnyen lebomló anyag, szakszerű kezelés és felhasználás 

mellett környezeti problémák nem várhatók, nagyobb mennyiségben vízbe jutva a pH 

eltolódás okoz káros hatást. 

 
 Propán-2-ol:  

Könnyen lebontható: > 70 % 10 nap  

 

Zsíralkohol-etoxilát: 
  Szempontok az ártalmatlanításhoz 

Vizsgálati módszerek: mod. OECD 303A 
Elemzési módszer: bizmutaktív anyag 
Elimináció foka: >= 90 % 
Vizsgálati módszerek: OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C 
Elemzési módszer: CO2-képződése az elméleti értékhez viszonyítva 
Elimináció foka: > 60 % (28 d) 
Kiértékelés: Biológiailag könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint). 

Kémiai oxigénigény (KOI): 2.430 mg/g 

 

12.3.  Bioakkumulációs képesség:   Nem meghatározott. 

12.4. A talajban való mobilitás:   Nem meghatározott. 

12.5. A PBT-és a vPvB-értékelés eredményei: A termék összetevői nem PBT és vPvB 

anyagok. 

12.6. Egyéb káros hatások:    Nem meghatározott. 

  

 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
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13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termékkel kapcsolatos javaslat: A termék és csomagolóanyagának 

ártalmatlanítása a helyi előírásoknak 

megfelelően történjen. A termék 

maradékainak és hulladékainak kezelésére a 

225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben 

foglaltak az irányadók. A készítmény 

hulladékának besorolása a felhasználás 

helyétől és a hulladékká válás körülményeitől 

függően változhat. 
Kis mennyiségek háztartási hulladékként kezelhetőek. 

Hulladék kulcs (EWC-kód):  07 06 01* vagy 16 10 01* 

veszélyes anyagot tartalmazó mosószerek 

Vízzel kitisztított csomagolóanyagra: 15 01 02* 

Ártalmatlanítás:   A csomagolási hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységet a 

442/2012. (XII.29.) kormányrendelet 

szabályozza.  

 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

14.1. UN-szám:     UN3265 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő    

szállítási megnevezés:   Maró, folyékony, savas szerves anyag, m.n.n. 

(citromsavat és 2-propanolt tartalmaz) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):  Szárazföldön: ADR/RID Osztály: 8    

Bárcaszám: 8 

14.4. Csomagolási csoport:    III 

14.5. Környezeti veszélyek: nem meghatározott 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs adat 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat 

 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

 

Vonatkozó közösségi törvények és rendeletek: 

 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 

 2015/830 rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 

 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH) 

 Tisztítószer-rendelet: 648/2004/EK és módosításai 
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 98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének, biztonságának védelméről 

 

Figyelembevett magyar jogszabályok: 

 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól  

 5/2020. (II.6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének 

és biztonságának védelméről 

 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról 

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

részletes szabályairól 

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

 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 

 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről 

 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről; 

 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A termékre biztonsági értékelést nem végeztek. 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

A biztonsági adatlap 3. pontjában hivatkozott H-mondatok teljes szövege: 

 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H315  Bőrirritáló hatású 

H318  Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H335  Légúti irritációt okozhat. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 

Egyéb:  

Az adatlap információi a mai ismereteinken alapulnak, és a termék szállítási állapotára vonatkoznak. 

Ezek az előírások a biztonságra vonatkoznak, és nem jelentik a termék bizonyos tulajdonságainak 

garantálását. 

   


