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Biztonsági adatlap veszélyes keverékhez 

a 2020/878/EU bizottsági rendelet szerint 

 

Készítés dátuma: 2022.04.16.  

1. verzió 

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

 

1.1. Termékazonosító:  CINNAMUM 

Termékkód: DA-186110 

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

Azonosított felhasználás: Aroma összetevő(k). Csak ipari használatra. 

Ellenjavallt felhasználás: Az azonosított felhasználástól eltérő felhasználás. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  Mediterran Style 

2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 7 

Telefon: +36 70 3236787 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: iroda@mediterranstyle.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  +36 80 201199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:  A termék az 1272/2008/EU rendelet szerint osztályozva veszélyes keverék. 

Osztályozás: Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 3 H226, Légzőszervi/Bőr  

szenzibilizáció Skin Sens. 1B H317, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

Eye Irrit. 2 H319 

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

2.2. Címkézési elemek:  CINNAMUM 

Összetevők: Fahéjaldehid, eugenol. 

Veszélyjel:  

Figyelmeztetés:  Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.* 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz.* 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrás- 

tól távol tartandó. Tilos a dohányzás.* 

P233 Tartsa a tartályt szorosan zárva.* 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.* 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos 

előírásoknak megfelelően.* 

A *-gal jelzett H- és P-mondatok elhagyhatók a 125 ml-nél kisebb 

kiszereléseknél. 

2.3. Egyéb veszélyek:  PBT és vPvB nem alkalmazható. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

 

3.2. Keverékek: 

% Komponensek Azonosítók Osztályozás 

30,00-40,00 dipropilénglikol-monometil-éter,  

(2-metoximetiletoxi)propanol 

(közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag) 

CAS szám: 34590-94-8 

EU szám: 252-104-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119450011-60-xxxx 

- 

20,00-30,00 etanol, etil-alkohol CAS szám: 64-17-5 

EU szám: 200-578-6 

Indexszám: 603-002-00-5 

Regisztrációs szám: 

01-2119457610-43-xxxx 

Flam Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319 
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1,00-5,00 fahéjaldehid CAS szám: 104-55-2 

EU szám: 203-213-9 

Regisztrációs szám:  
01-2119935242-45-xxxx 

01-2119950687-24-xxxx 

Acute Tox. dermal 4 H312, Skin 

Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 

H317, Eye Irrit. 2 H319 

0,10-1,00 eugenol CAS szám: 97-53-0 

EU szám: 202-589-1 

Regisztrációs szám: 

01-2119971802-33-xxxx 

Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 

H319 

 

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

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információk: Azonnal kérjünk orvosi segítséget. 

Belégzés: Biztosítsunk friss levegőt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítsük le. 

Szemmel való érintkezés: A nyitott szemet folyó víz alatt néhány percig öblítsük. Ha a tünetek  

továbbra is fennállnak, forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés: Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz. 

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

Nincs további elérhető információ. 

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

Nincs további elérhető információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: CO2, homok, oltópor. Nagyobb tüzet vízpermettel vagy alkoholálló habbal  

oltsunk. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Nincs további elérhető információ. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  Nincs specifikus javaslat. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjunk személyi védőfelszerelést. Tartsuk távol el a védőfelszerelés 

nélküli személyeket 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  Ne engedjük csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális 

kötőanyag, fűrészpor) itassuk fel. A szennyezett anyagot hulladékként 

ártalmatlanítsuk a 13. szakasz szerint. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  Lásd még a 8. és 13. szakaszt! 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését. Viseljünk 

megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg...). 

Tűz- és robbanásvédelem: Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzunk. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget és a hosszan tartó 

érintkezést bizonyos műanyagokkal (PVC, ...) A tartályt szorosan lezárva 

tartsuk. Hőtől és közvetlen napfénytől védjük. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd az 1.2. szakaszt! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Expozíciós határértékek:  Az adatlap készítésekor érvényes 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben előírt  

munkahelyi expozíciós határértékek a komponensekre. 

 

Megnevezés 
CAS-

szám 

ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

ÁK korrekciós 

csoport 

(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter) 

34590-94-8 308   EU1 R 

ETIL-ALKOHOL 64-17-5 1900 3800   N 

 

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció 

CK-érték megengedett csúcskoncentráció 

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám 

 

  ÁK korrekciós csoportok A korrekciós faktor számításának módja 

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 

egészségkárosító hatással bíró anyagok. 

Korrekció NEM szükséges. 

R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása 

RÖVID expozíció hatására jelentkezik. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 

 

Egyéb adatok: 

komponens/expozíció VLEP rövid idejű VLEP hosszantartó VME hosszantartó 

etanol 1000 ppm, 1900 mg/m3 5000 ppm, 9500 mg/m3  

dipropilénglikol-monometil-éter  50 ppm, 308 mg/m3 308 mg/m3 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

A légutak védelme: Nincs előírva. 

Bőrvédelem: 

- Kézvédelem:  Csak III. kategóriás CE-jelöléssel ellátott vegyi védőkesztyűt használjunk. 

A kesztyű anyagának kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és 

a lebomlás figyelembevételével történjen. 

Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áttörési időt a védőkesztyű 

gyártójának kell megadni és azt tartsuk be. 

Egyéb (bőr- és testvédelem): Védő munkaruházat. 

Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  

a) Halmazállapot:  Folyadék. 

b) Szín: A termékspecifikációnak megfelelő. 

c) Szag:  Jellegzetes. 
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d) Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 

e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

> 35 °C. 

f) Tűzveszélyesség: Gyúlékony folyadék. 

g) Felső és alsó robbanási határértékek: Nincs meghatározva. 

h) Lobbanáspont: 29 °C. 

i) Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

j) Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

k) pH: Nincs meghatározva. 

l) Kinematikus viszkozitás: Nincs meghatározva. 

m) Oldhatóság: Nincs meghatározva. 

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

Nincs meghatározva. 

o) Gőznyomás: Nincs meghatározva. 

p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (20 °C): 0,9340-0,9540. 

q) Relatív gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 

r) Részecskejellemzők: Folyadékokra nem alkalmazható.  

Nem tartalmaz nanorészecskéket. 

9.2. Egyéb információk Nincsenek. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

 

10.1. Reakciókészség  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.2. Kémiai stabilitás  Jó stabilitás a 7. és 10. szakaszban említett használati feltételek mellett. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  Reagál erélyes oxidáló szerekkel. 

10.4. Kerülendő körülmények  Kerüljük el a lobbanáspont közeli hőmérsékletet (lásd a 9. szakaszt) és az  

oxidálószerekkel való érintkezést. 

10.5. Nem összeférhető anyagok  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek  Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk  

 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk  

a) akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

Az osztályozást meghatározó LD/LC50-adatok: 

Cinnamum: 

LD50 (bőrön át): 25576,76 mg/kg. 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Irrit. 2 Súlyos szemirritációt okoz. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Skin Sens. 1B H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

e) csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

g) reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek  

j) aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 
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11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: 

További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:  A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  Nincs elérhető információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs elérhető információ. 

12.4. A talajban való mobilitás  Nincs elérhető információ. 

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

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:  Nincs elérhető információ. 

12.7. Egyéb káros hatások: Nem ismeretesek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek  A termék szermaradéka, hulladéka és kiürült csomagolása veszélyes  

hulladék. A termék hulladék veszélyességi kategóriája: HP 3, HP 4, HP 13.  

A kiürült csomagolás hulladék azonosító kategóriája: 15 01 10.  

A hulladékot és az üres tartályokat a hatályos helyi/nemzeti jogszabályok-

nak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 

megfelelően speciálisan kezeljük és ártalmatlanítsuk. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/ 

IATA) szerint veszélyes áru. LQ mentesítéssel 5 l-es kiszerelésig 

szállítható. 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám  1266 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés (HU/EN) 

ADR/RID: PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK / PERFUMERY PRODUCTS 

IMDG, ICAO/IATA: PERFUMERY PRODUCTS 

- leírás: gyúlékony oldószerekkel 

- fuvarlevél bejegyzés: UN 1266 PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK, 3, III, (D/E) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3 

- osztályozási kód: F1 

- bárca/jelölés: 3  ADR/RID/ADN  IMDG, ICAO/IATA 

- veszélyt jelölő szám: 30 

- alagútkorlátozási kód: D/E 

- szállítási kategória: 3 

IMDG - EmS: F-E, S-D 

14.4. Csomagolási csoport  (PG) III 

- csomagolási utasítások: P001, IBC03, LP01, R001 - MP19 

- tartányos szállítás: LGBF – FL jármű 

- mobiltartányos szállítás: T2, TP1 

- korlátozott mennyiség: 5 l 

- engedményes mennyiség: E1 

14.5. Környezeti veszélyek  Nem veszélyes a környezetre. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  

- különleges utasítások: 163 – V12 – S2 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás  

Nem alkalmazható. 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

 

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

REACH XVII: Melléklet szerinti korlátozások: 3, 40. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2022.01.08.) 

Vízveszélyességi osztály (gyártói besorolás): 1 – enyhén veszélyes a vízre. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe Vom 27. Juli 2005 

Seveso III: CINNAMUM 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem 

tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 

5 000  50 000  

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül 

helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A 2. és 3. szakaszban lévő H- és EUH-mondatok teljes szövege: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Rövidítések: 

Flam. Liq. Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Acute Tox. dermal Acute Toxicity dermal / Akut toxicitás (heveny mérgezőképesség) bőrön át 

Skin Irrit. Skin Irritation / Bőrirritáció 

Skin Sens. Skin Sensitization / Bőrszenzibilizáció 

Eye Irrit. Eye Irritation / Szemirritáció 

HU  Hungary / Magyarország – magyar 

HU-EN Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK European Community / Európai Közösség 

EU  European Union / Európai Unió 

EEA / EGT The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség  

EEC / EGK European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség 

UN / ENSZ  United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

CAS  Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére 

és csomagolására vonatkozó szabályozás 

ADN  Accord relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk 

nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR  Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par  

Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

megállapodás 
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RID Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par  chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 

fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 

függelékének 1. melléklete 

IMDG  International Maritime Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk  

tengeri szállításának szabályzata 

IMO  International Maritime Organization / Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

IATA  International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

Seveso a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének  

kezeléséről szóló irányelv   

ÁK Permissible average concentration (permissible average concentration per  

shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett 

átlagos koncentráció) 

CK  Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution)  

/ Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség) 

VLEP valore limite di soglia / küszöbérték  

VME Valeur Moyenne d'Exposition / Átlagos expozíciós érték  

IBC  Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

PBT  Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

vPvB  very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

EPC / EPT The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm. Government / Kormány 

ITM Minister for Innovation and Technology / Innovációért és Technológiáért  

felelős Miniszter 

VM Minister for Rural Development / Vidékfejlesztési Miniszter 

Az adatlapot a gyártó/beszállító 2021.03.03-án felülvizsgált, angol nyelvű adatlapja (C32942 CINNAMON  -mixing ratio- 

MSDS EU) alapján készítette: Czikó bt. (mobil: +36 20 9441988; e-mail: cziko.laszlo59@gmail.com). 

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony 

alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! 
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

 

1.1. Termékazonosító:  LAVENDER 

Termékkód: DA-186110 

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

Azonosított felhasználás: Aroma összetevő(k). Csak ipari használatra. 

Ellenjavallt felhasználás: Az azonosított felhasználástól eltérő felhasználás. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  Mediterran Style 

2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 7 

Telefon: +36 70 3236787 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: iroda@mediterranstyle.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  +36 80 201199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:  A termék az 1272/2008/EU rendelet szerint osztályozva veszélyes keverék. 

Osztályozás: Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 3 H226, Légzőszervi/Bőr  

szenzibilizáció Skin Sens. 1B H317, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

Eye Irrit. 2 H319 

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

2.2. Címkézési elemek:  LAVENDER 

Összetevők: Linalool, eukaliptol, linalil-acetát. 

Veszélyjel:  

Figyelmeztetés:  Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.* 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz.* 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrás- 

tól távol tartandó. Tilos a dohányzás.* 

P233 Tartsa a tartályt szorosan zárva.* 

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés 

használandó.* 

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.* 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos 

előírásoknak megfelelően.* 

A *-gal jelzett H- és P-mondatok elhagyhatók a 125 ml-nél kisebb 

kiszereléseknél. 

2.3. Egyéb veszélyek:  PBT és vPvB nem alkalmazható. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

 

3.2. Keverékek: 

 

% Komponensek Azonosítók Osztályozás 

30,00-40,00 dipropilénglikol-monometil-éter,  

(2-metoximetiletoxi)propanol 

(közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag) 

CAS szám: 34590-94-8 

EU szám: 252-104-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119450011-60-xxxx 

- 

20,00-30,00 etanol, etil-alkohol CAS szám: 64-17-5 

EU szám: 200-578-6 

Indexszám: 603-002-00-5 

Flam Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319 
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Regisztrációs szám: 

01-2119457610-43-xxxx 

1,00-5,00 1-metil-4-(1-metiletilidén)-ciklohexil-

acetát és  p-ment-1-én-8-il-acetát 

reakcióelegye 

CAS szám: 8007-35-0 

ECHA szám: 904-693-9 

Regisztrációs szám:  
01-2119977127-29-xxxx 

Aquatic Chronic 2 H411 

1,00-5,00 linalool; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-ol; 

dl-linalool 

CAS szám: 78-70-6 

EU szám: 201-134-4 

Indexszám: 603-235-00-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119474016-42-xxxx 

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 

1B H317, Eye Irrit. 2 H319 

0,10-1,00 3,5,5-trimetilhexil-acetát CAS szám: 58430-94-7 

EU szám: 261-245-9 

Regisztrációs szám: 

01-2119972325-34-xxxx 

Skin Irrit. 2 H315, Aquatic 

Chronic 2 H411 

0,10-1,00 eukaliptol CAS szám: 470-82-6 

EU szám: 470-82-6 

Regisztrációs szám: 

01-2119967772-24-xxxx 

Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 

1B H317 

0,10-1,00 linalil-acetát CAS szám: 115-95-7 

EU szám: 204-116-4 

Regisztrációs szám: 

01-2119454789-19-xxxx 

Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 

H319, Skin Sens. 1B H317 

 

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

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információk: Azonnal kérjünk orvosi segítséget. 

Belégzés: Biztosítsunk friss levegőt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítsük le. 

Szemmel való érintkezés: A nyitott szemet folyó víz alatt néhány percig öblítsük. Ha a tünetek  

továbbra is fennállnak, forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés: Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz. 

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

Nincs további elérhető információ. 

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

Nincs további elérhető információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: Először CO2, homok, oltópor. Egyéb oltási mód hiányában oltóanyagként  

víz is használható. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Nincs további elérhető információ. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  Nincs specifikus javaslat. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjunk személyi védőfelszerelést. Tartsuk távol el a védőfelszerelés 

nélküli személyeket 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  Ne engedjük csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális 

kötőanyag, fűrészpor) itassuk fel. A szennyezett anyagot hulladékként 

ártalmatlanítsuk a 13. szakasz szerint. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  Lásd még a 8. és 13. szakaszt! 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését. Viseljünk 

megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg...). 

Tűz- és robbanásvédelem: Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzunk. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget és a hosszan tartó 

érintkezést bizonyos műanyagokkal (PVC,...). 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd az 1.2. szakaszt! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Expozíciós határértékek:  Az adatlap készítésekor érvényes 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben előírt  

munkahelyi expozíciós határértékek a komponensekre. 

Megnevezés 
CAS-

szám 

ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

ÁK korrekciós 

csoport 

(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter) 

34590-94-8 308   EU1 R 

ETIL-ALKOHOL 64-17-5 1900 3800   N 

 

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció 

CK-érték megengedett csúcskoncentráció 

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám 

 

  ÁK korrekciós csoportok A korrekciós faktor számításának módja 

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 

egészségkárosító hatással bíró anyagok. 

Korrekció NEM szükséges. 

R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása 

RÖVID expozíció hatására jelentkezik. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 

 

Egyéb adatok: 

VME: 

komponens/expozíció rövid idejű hosszantartó 

etanol 1000 ppm, 1900 mg/m3 5000 ppm, 9500 mg/m3 

dipropilénglikol-monometil-éter  308 mg/m3 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

A légutak védelme: Nincs előírva. 

Bőrvédelem: 

- Kézvédelem:  Csak III. kategóriás CE-jelöléssel ellátott vegyi védőkesztyűt használjunk. 

A kesztyű anyagának kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és 

a lebomlás figyelembevételével történjen. 
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Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áttörési időt a védőkesztyű 

gyártójának kell megadni és azt tartsuk be. 

Egyéb (bőr- és testvédelem): Védő munkaruházat. 

Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  

a) Halmazállapot:  Folyadék. 

b) Szín: A termékspecifikációnak megfelelő. 

c) Szag:  Jellegzetes. 

d) Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 

e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

> 35 °C. 

f) Tűzveszélyesség: Gyúlékony folyadék. 

g) Felső és alsó robbanási határértékek: Nincs meghatározva. 

h) Lobbanáspont: 29 °C. 

i) Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

j) Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

k) pH: Nincs meghatározva. 

l) Kinematikus viszkozitás: Nincs meghatározva. 

m) Oldhatóság: Nincs meghatározva. 

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

Nincs meghatározva. 

o) Gőznyomás: Nincs meghatározva. 

p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (20 °C): 0,9280-0,9480. 

q) Relatív gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 

r) Részecskejellemzők: Folyadékokra nem alkalmazható.  

Nem tartalmaz nanorészecskéket. 

9.2. Egyéb információk Nincsenek. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

 

10.1. Reakciókészség  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.2. Kémiai stabilitás  Jó stabilitás a 7. és 10. szakaszban említett használati feltételek mellett. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  Reagál erélyes oxidáló szerekkel. 

10.4. Kerülendő körülmények  Kerüljük el a lobbanáspont közeli hőmérsékletet (lásd a 9. szakaszt) és az  

oxidálószerekkel való érintkezést. 

10.5. Nem összeférhető anyagok  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek  Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk  

 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk  

a) akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Irrit. 2 Súlyos szemirritációt okoz. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Skin Sens. 1B H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

e) csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

g) reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 
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h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek  

j) aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: 

További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:  A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  Nincs elérhető információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs elérhető információ. 

12.4. A talajban való mobilitás  Nincs elérhető információ. 

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

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:  Nincs elérhető információ. 

12.7. Egyéb káros hatások: Nem ismeretesek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek  A termék szermaradéka, hulladéka és kiürült csomagolása veszélyes  

hulladék. A termék hulladék veszélyességi kategóriája: HP 3, HP 4, HP 13.  

A kiürült csomagolás hulladék azonosító kategóriája: 15 01 10.  

A hulladékot és az üres tartályokat a hatályos helyi/nemzeti jogszabályok-

nak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 

megfelelően speciálisan kezeljük és ártalmatlanítsuk. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/ 

IATA) szerint veszélyes áru. LQ mentesítéssel 5 l-es kiszerelésig 

szállítható. 

 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám  1266 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés (HU/EN) 

ADR/RID: PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK / PERFUMERY PRODUCTS 

IMDG, ICAO/IATA: PERFUMERY PRODUCTS 

- leírás: gyúlékony oldószerekkel 

- fuvarlevél bejegyzés: UN 1266 PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK, 3, III, (D/E) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3 

- osztályozási kód: F1 

- bárca/jelölés: 3  ADR/RID/ADN  IMDG, ICAO/IATA 

- veszélyt jelölő szám: 30 

- alagútkorlátozási kód: D/E 

- szállítási kategória: 3 

IMDG - EmS: F-E, S-D 

14.4. Csomagolási csoport  (PG) III 

- csomagolási utasítások: P001, IBC03, LP01, R001 - MP19 



       
       

6 / 7 oldal 

 

Biztonsági adatlap veszélyes keverékhez 

a 2020/878/EU bizottsági rendelet szerint 

 

Készítés dátuma: 2022.04.16.  

1. verzió 

- tartányos szállítás: LGBF – FL jármű 

- mobiltartányos szállítás: T2, TP1 

- korlátozott mennyiség: 5 l 

- engedményes mennyiség: E1 

14.5. Környezeti veszélyek  Nem veszélyes a környezetre. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  

- különleges utasítások: 163 – V12 – S2 

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 

REACH XVII: Melléklet szerinti korlátozások: 3, 40. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2022.01.08.) 

Vízveszélyességi osztály (gyártói besorolás): 1 – enyhén veszélyes a vízre. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe Vom 27. Juli 2005 

Seveso III: LAVENDER 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem 

tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 

5 000  50 000  

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül 

helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A 2. és 3. szakaszban lévő H- és EUH-mondatok teljes szövege: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidítések: 

Flam. Liq. Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Skin Irrit. Skin Irritation / Bőrirritáció 

Skin Sens. Skin Sensitization / Bőrszenzibilizáció 

Eye Irrit. Eye Irritation / Szemirritáció 

Aquatic Chronic Vízi krónikus 

HU  Hungary / Magyarország – magyar 

HU-EN Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK European Community / Európai Közösség 

EU  European Union / Európai Unió 

EEA / EGT The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség  

EEC / EGK European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség 

UN / ENSZ  United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 
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CAS  Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére 

és csomagolására vonatkozó szabályozás 

ADN  Accord relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk 

nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR  Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par  

Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

megállapodás 

RID Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par  chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 

fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 

függelékének 1. melléklete 

IMDG  International Maritime Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk  

tengeri szállításának szabályzata 

IMO  International Maritime Organization / Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

IATA  International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

Seveso a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének  

kezeléséről szóló irányelv   

ÁK Permissible average concentration (permissible average concentration per  

shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett 

átlagos koncentráció) 

CK  Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution)  

/ Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség) 

VME Valeur Moyenne d'Exposition / Átlagos expozíciós érték  

IBC  Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

PBT  Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

vPvB  very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

EPC / EPT The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm. Government / Kormány 

ITM Minister for Innovation and Technology / Innovációért és Technológiáért  

felelős Miniszter 

VM Minister for Rural Development / Vidékfejlesztési Miniszter 

Az adatlapot a gyártó/beszállító 2019.07.16-án felülvizsgált, angol nyelvű adatlapja (C38040 LAVENDER -mixing ratio- 

MSDS EU) alapján készítette: Czikó bt. (mobil: +36 20 9441988; e-mail: cziko.laszlo59@gmail.com). 

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony 

alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! 
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

 

1.1. Termékazonosító:  ROSE 

Termékkód: DA-186110 

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

Azonosított felhasználás: Aroma összetevő(k). Csak ipari használatra. 

Ellenjavallt felhasználás: Az azonosított felhasználástól eltérő felhasználás. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  Mediterran Style 

2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 7 

Telefon: +36 70 3236787 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: iroda@mediterranstyle.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  +36 80 201199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:  A termék az 1272/2008/EU rendelet szerint osztályozva veszélyes keverék. 

Osztályozás: Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 3 H226, Légzőszervi/Bőr  

szenzibilizáció Skin Sens. 1B H317, Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 

Eye Irrit. 2 H319 

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

2.2. Címkézési elemek:  ROSE 

Összetevők: dl-citronellol, Nerol, linalool, hidroxicitronellal, geraniol, fenilacetaldehid. 

Veszélyjel:  

Figyelmeztetés:  Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.* 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz.* 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrás- 

tól távol tartandó. Tilos a dohányzás.* 

P233 Tartsa a tartályt szorosan zárva.* 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.* 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos 

előírásoknak megfelelően.* 

A *-gal jelzett H- és P-mondatok elhagyhatók a 125 ml-nél kisebb 

kiszereléseknél. 

2.3. Egyéb veszélyek:  PBT és vPvB nem alkalmazható. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

 

3.2. Keverékek: 

% Komponensek Azonosítók Osztályozás 

30,00-40,00 dipropilénglikol-monometil-éter,  

(2-metoximetiletoxi)propanol 

(közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag) 

CAS szám: 34590-94-8 

EU szám: 252-104-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119450011-60-xxxx 

- 

30,00-40,00 etanol, etil-alkohol CAS szám: 64-17-5 

EU szám: 200-578-6 

Indexszám: 603-002-00-5 

Regisztrációs szám: 

01-2119457610-43-xxxx 

Flam Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319 
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0,10-1,00 difenil-éter CAS szám: 101-84-8 

EU szám: 202-981-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119472545-33-xxxx 

Eye Irrit. 2 H319, Aquatic 

Acute 1 H400 (M akut = 1), 

Aquatic Chronic 3 H412 

0,10-1,00 linalool; 3,7-dimetil-1,6-oktadién-3-ol; 

dl-linalool 

CAS szám: 78-70-6 

EU szám: 201-134-4 

Indexszám: 603-235-00-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119474016-42-xxxx 

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 

1B H317, Eye Irrit. 2 H319 

0,10-1,00 hidroxicitronellal CAS szám: 107-75-5 

EU szám: 203-518-7 

Regisztrációs szám: 

01-2119973482-31-xxxx 

Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 

H319 

0,10-1,00 galaxolid, (1,3,4,6,7,8-hexahidro-

4,6,6,7,8,8-hexametilciklopenta-

gamma-2-benzopirán) 

CAS szám: 1222-05-5 

EU szám: 214-946-9 

Regisztrációs szám: 

01-2119488227-29-xxxx 

Aquatic Acute 1 H400 (M akut 

= 1), Aquatic Chronic 1 H410 

(M krónikus = 1) 

0,10-1,00 geraniol CAS szám: 106-24-1 

EU szám: 203-377-1 

Regisztrációs szám: 

01-2119552430-49-xxxx 

Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 

H317, Eye Dam. 1 H318 

0,10-1,00 fenilacetaldehid CAS szám: 122-78-1 

EU szám: 204-574-5 

Regisztrációs szám: 

01-2120766865-37-xxxx 

Acute Tox. oral 4 H302, Skin 

Corr. 1B H314, Skin Sens. 1B 

H317, Aquatic Chronic 3 H412 

0,001-0,10 eugenol CAS szám: 97-53-0 

EU szám: 202-589-1 

Regisztrációs szám: 

01-2119971802-33-xxxx 

Skin Sens. 1B H317, Eye Irrit. 2 

H319 

 

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

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információk: Azonnal kérjünk orvosi segítséget. 

Belégzés: Biztosítsunk friss levegőt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítsük le. 

Szemmel való érintkezés: A nyitott szemet folyó víz alatt néhány percig öblítsük. Ha a tünetek  

továbbra is fennállnak, forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés: Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz. 

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

Nincs további elérhető információ. 

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

Nincs további elérhető információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: CO2, homok, oltópor. Nagyobb tüzet vízpermettel vagy alkoholálló habbal  

oltsunk. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Nincs további elérhető információ. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  Nincs specifikus javaslat. 
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjunk személyi védőfelszerelést. Tartsuk távol el a védőfelszerelés 

nélküli személyeket 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  Ne engedjük csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális 

kötőanyag, fűrészpor) itassuk fel. A szennyezett anyagot hulladékként 

ártalmatlanítsuk a 13. szakasz szerint. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  Lásd még a 8. és 13. szakaszt! 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését. Viseljünk 

megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg...). 

Tűz- és robbanásvédelem: Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzunk. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget és a hosszan tartó 

érintkezést bizonyos műanyagokkal (PVC,...). A tartályt szorosan lezárva 

tartsuk. Hőtől és közvetlen napfénytől védjük. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd az 1.2. szakaszt! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Expozíciós határértékek:  Az adatlap készítésekor érvényes 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben előírt  

munkahelyi expozíciós határértékek a komponensekre. 

Megnevezés CAS-szám 
ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

ÁK korrekciós 

csoport 

(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter) 

34590-94-8 308   EU1 R 

ETIL-ALKOHOL 64-17-5 1900 3800   N 

 

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció 

CK-érték megengedett csúcskoncentráció 

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám 

 

  ÁK korrekciós csoportok A korrekciós faktor számításának módja 

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 

egészségkárosító hatással bíró anyagok. 

Korrekció NEM szükséges. 

R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása 

RÖVID expozíció hatására jelentkezik. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 

 

Egyéb adatok: 

komponens/expozíció VLEP rövid idejű VLEP hosszantartó VME hosszantartó 

etanol 1000 ppm, 1900 mg/m3 5000 ppm, 9500 mg/m3  

dipropilénglikol-monometil-éter  50 ppm, 308 mg/m3 308 mg/m3 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 
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Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

A légutak védelme: Nincs előírva. 

Bőrvédelem: 

- Kézvédelem:  Csak III. kategóriás CE-jelöléssel ellátott vegyi védőkesztyűt használjunk. 

A kesztyű anyagának kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és 

a lebomlás figyelembevételével történjen. 

Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áttörési időt a védőkesztyű 

gyártójának kell megadni és azt tartsuk be. 

Egyéb (bőr- és testvédelem): Védő munkaruházat. 

Szem-/arcvédelem: Biztonsági szemüveg. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  

a) Halmazállapot:  Folyadék. 

b) Szín: A termékspecifikációnak megfelelő. 

c) Szag:  Jellegzetes. 

d) Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 

e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

> 35 °C. 

f) Tűzveszélyesség: Gyúlékony folyadék. 

g) Felső és alsó robbanási határértékek: Nincs meghatározva. 

h) Lobbanáspont: 32 °C. 

i) Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

j) Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

k) pH: Nincs meghatározva. 

l) Kinematikus viszkozitás: Nincs meghatározva. 

m) Oldhatóság: Nincs meghatározva. 

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

Nincs meghatározva. 

o) Gőznyomás: Nincs meghatározva. 

p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (20 °C): 0,9300-0,9500. 

q) Relatív gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 

r) Részecskejellemzők: Folyadékokra nem alkalmazható. Nem tartalmaz nanorészecskéket. 

9.2. Egyéb információk Nincsenek. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

 

10.1. Reakciókészség  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.2. Kémiai stabilitás  Jó stabilitás a 7. és 10. szakaszban említett használati feltételek mellett. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  Reagál erélyes oxidáló szerekkel. 

10.4. Kerülendő körülmények  Kerüljük el a lobbanáspont közeli hőmérsékletet (lásd a 9. szakaszt) és az  

oxidálószerekkel való érintkezést. 

10.5. Nem összeférhető anyagok  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek  Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk  

 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk  

a) akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

Az osztályozást meghatározó LD/LC50-adatok: 

Rose: 

LD50 (szájon át): 45926,33 mg/kg. 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 
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c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Irrit. 2 Súlyos szemirritációt okoz. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Skin Sens. 1B H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

e) csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

g) reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek  

j) aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: 

További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:  A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  Nincs elérhető információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs elérhető információ. 

12.4. A talajban való mobilitás  Nincs elérhető információ. 

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

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:  Nincs elérhető információ. 

12.7. Egyéb káros hatások: Nem ismeretesek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek  A termék szermaradéka, hulladéka és kiürült csomagolása veszélyes  

hulladék. A termék hulladék veszélyességi kategóriája: HP 3, HP 4, HP 13.  

A kiürült csomagolás hulladék azonosító kategóriája: 15 01 10.  

A hulladékot és az üres tartályokat a hatályos helyi/nemzeti jogszabályok-

nak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 

megfelelően speciálisan kezeljük és ártalmatlanítsuk. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/ 

IATA) szerint veszélyes áru. LQ mentesítéssel 5 l-es kiszerelésig 

szállítható. 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám  1266 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés (HU/EN) 

ADR/RID: PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK / PERFUMERY PRODUCTS 

IMDG, ICAO/IATA: PERFUMERY PRODUCTS 

- leírás: gyúlékony oldószerekkel 

- fuvarlevél bejegyzés: UN 1266 PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK, 3, III, (D/E) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3 

- osztályozási kód: F1 
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- bárca/jelölés: 3  ADR/RID/ADN  IMDG, ICAO/IATA 

- veszélyt jelölő szám: 30 

- alagútkorlátozási kód: D/E 

- szállítási kategória: 3 

IMDG - EmS: F-E, S-D 

14.4. Csomagolási csoport  (PG) III 

- csomagolási utasítások: P001, IBC03, LP01, R001 - MP19 

- tartányos szállítás: LGBF – FL jármű 

- mobiltartányos szállítás: T2, TP1 

- korlátozott mennyiség: 5 l 

- engedményes mennyiség: E1 

14.5. Környezeti veszélyek  Nem veszélyes a környezetre. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  

- különleges utasítások: 163 – V12 – S2 

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 

REACH XVII: Melléklet szerinti korlátozások: 3, 40. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2022.01.08.) 

Vízveszélyességi osztály (gyártói besorolás): 1 – enyhén veszélyes a vízre. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe Vom 27. Juli 2005 

Seveso III: ROSE 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem 

tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 

5 000  50 000  

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül 

helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A 2. és 3. szakaszban lévő H- és EUH-mondatok teljes szövege: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidítések: 

Flam. Liq. Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Acute Tox. oral Acute Toxicity oral / Akut toxicitás (heveny mérgezőképesség) szájon át 

Skin Corr. Skin Corrosion / Bőrmarás 

Skin Irrit. Skin Irritation / Bőrirritáció 

Skin Sens. Skin Sensitization / Bőrszenzibilizáció 

Eye Dam. Serious Eye Damage / Súlyos szemkárosodás 

Eye Irrit. Eye Irritation / Szemirritáció 

Aquatic Acute Vízi akut 

Aquatic Chronic Vízi krónikus 

HU  Hungary / Magyarország – magyar 

HU-EN Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK European Community / Európai Közösség 

EU  European Union / Európai Unió 

EEA / EGT The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség  

EEC / EGK European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség 

UN / ENSZ  United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

CAS  Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére 

és csomagolására vonatkozó szabályozás 

ADN  Accord relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk 

nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR  Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par  

Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

megállapodás 

RID Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par  chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 

fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 

függelékének 1. melléklete 

IMDG  International Maritime Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk  

tengeri szállításának szabályzata 

IMO  International Maritime Organization / Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

IATA  International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

Seveso a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének  

kezeléséről szóló irányelv   

ÁK Permissible average concentration (permissible average concentration per  

shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett 

átlagos koncentráció) 

CK  Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution)  

/ Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség) 

VLEP valore limite di soglia / küszöbérték  

VME Valeur Moyenne d'Exposition / Átlagos expozíciós érték  

IBC  Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

PBT  Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

vPvB  very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

Korm. Government / Kormány 

ITM Minister for Innovation and Technology / Innovációért és Technológiáért  

felelős Miniszter 
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VM Minister for Rural Development / Vidékfejlesztési Miniszter 

EPC / EPT The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Az adatlapot a gyártó/beszállító 2021.07.20-án felülvizsgált, angol nyelvű adatlapja (R1412607 Rose-mixing ratio - MSDS 

EU) alapján készítette: Czikó bt. (mobil: +36 20 9441988; e-mail: cziko.laszlo59@gmail.com). 

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony 

alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! 
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása  

 

1.1. Termékazonosító:  VANILLA 

Termékkód: DA-186110 

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

Azonosított felhasználás: Aroma összetevő(k). Csak ipari használatra. 

Ellenjavallt felhasználás: Az azonosított felhasználástól eltérő felhasználás. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  Mediterran Style 

2310 Szigetszentmiklós, Bánki Donát u. 7 

Telefon: +36 70 3236787 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: iroda@mediterranstyle.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám:  +36 80 201199 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása  

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:  A termék az 1272/2008/EU rendelet szerint osztályozva veszélyes keverék. 

Osztályozás: Tűzveszélyes folyadékok Flam. Liq. 3 H226, Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció Eye Irrit. 2 H319. 

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

2.2. Címkézési elemek:  VANILLA 

Veszélyjel:  

Figyelmeztetés:  Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrás- 

tól távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P233 Tartsa a tartályt szorosan zárva. 

P241 Robbanásbiztos elektromos/szellőztető/világító berendezés 

használandó. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel 

vagy zuhanyozás. 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos 

előírásoknak megfelelően. 

2.3. Egyéb veszélyek:  PBT és vPvB nem alkalmazható. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

 

3.2. Keverékek: 

% Komponensek Azonosítók Osztályozás 

30,00-40,00 dipropilénglikol-monometil-éter,  

(2-metoximetiletoxi)propanol 

(közösségi munkahelyi expozíciós 

határértékkel rendelkező anyag) 

CAS szám: 34590-94-8 

EU szám: 252-104-2 

Regisztrációs szám: 

01-2119450011-60-xxxx 

- 

20,00-30,00 etanol, etil-alkohol CAS szám: 64-17-5 

EU szám: 200-578-6 

Indexszám: 603-002-00-5 

Regisztrációs szám: 

01-2119457610-43-xxxx 

Flam Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 

H319 

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



       
       

2 / 7 oldal 

 

Biztonsági adatlap veszélyes keverékhez Biztonsági adatlap veszélyes keverékhez 

a 2020/878/EU bizottsági rendelet szerint 

 

Készítés dátuma: 2022.04.16.  

1. verzió 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános információk: Azonnal kérjünk orvosi segítséget. 

Belégzés: Biztosítsunk friss levegőt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítsük le. 

Szemmel való érintkezés: A nyitott szemet folyó víz alatt néhány percig öblítsük. Ha a tünetek  

továbbra is fennállnak, forduljunk orvoshoz. 

Lenyelés: Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz. 

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

Nincs további elérhető információ. 

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

Nincs további elérhető információ. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: CO2, homok, oltópor. Egyéb oltási mód hiányában oltóanyagként víz is  

használható.  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Nincs további elérhető információ. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat  Nincs specifikus javaslat. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Használjunk személyi védőfelszerelést. Tartsuk távol el a védőfelszerelés 

nélküli személyeket 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  Ne engedjük csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális 

kötőanyag, fűrészpor) itassuk fel. A szennyezett anyagot hulladékként 

ártalmatlanítsuk a 13. szakasz szerint. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra  Lásd még a 8. és 13. szakaszt! 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését. Viseljünk 

megfelelő védőfelszerelést (kesztyű, szemüveg...). 

Tűz- és robbanásvédelem: Tartsuk távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzunk. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Kerüljük a szélsőséges hőmérsékletnek való kitettséget és a hosszan tartó 

érintkezést bizonyos műanyagokkal (PVC,...). 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Lásd az 1.2. szakaszt! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

Expozíciós határértékek:  Az adatlap készítésekor érvényes 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletben előírt  

munkahelyi expozíciós határértékek a komponensekre. 

Megnevezés CAS-szám 
ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

ÁK korrekciós 

csoport 

ETIL-ALKOHOL 64-17-5 1900 3800   N 
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(2-METOXIMETILETOXI)-PROPANOL 

(Dipropilénglikol-monometil-éter) 

34590-94-8 308   EU1 R 

 

EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció 

CK-érték megengedett csúcskoncentráció 

CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám 

 

  ÁK korrekciós csoportok A korrekciós faktor számításának módja 

N. Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély 

egészségkárosító hatással bíró anyagok. 

Korrekció NEM szükséges. 

R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása 

RÖVID expozíció hatására jelentkezik. 

Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám 

Egyéb adatok: 

VME: 

komponens/expozíció rövid idejű hosszantartó 

etanol 1000 ppm, 1900 mg/m3 5000 ppm, 9500 mg/m3 

dipropilénglikol-monometil-éter  308 mg/m3 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök 

A légutak védelme: Nincs előírva. 

Bőrvédelem: 

- Kézvédelem:  Csak III. kategóriás CE-jelöléssel ellátott vegyi védőkesztyűt használjunk. 

A kesztyű anyagának kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és 

a lebomlás figyelembevételével történjen. 

Áthatolási idő a kesztyűanyagon: A pontos áttörési időt a védőkesztyű 

gyártójának kell megadni és azt tartsuk be. 

Egyéb (bőr- és testvédelem): Védő munkaruházat. 

Szem-/arcvédelem: Biztonsági szemüveg. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk  

a) Halmazállapot:  Folyadék. 

b) Szín: A termékspecifikációnak megfelelő. 

c) Szag:  Jellegzetes. 

d) Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 

e) Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

> 35 °C. 

f) Tűzveszélyesség: Gyúlékony folyadék. 

g) Felső és alsó robbanási határértékek: Nincs meghatározva. 

h) Lobbanáspont: 31 °C. 

i) Öngyulladási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

j) Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 

k) pH: Nincs meghatározva. 

l) Kinematikus viszkozitás: Nincs meghatározva. 

m) Oldhatóság: Nincs meghatározva. 

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

Nincs meghatározva. 

o) Gőznyomás: Nincs meghatározva. 

p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (20 °C): 0,9370-0,9570. 

q) Relatív gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 
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r) Részecskejellemzők: Folyadékokra nem alkalmazható. Nem tartalmaz nanorészecskéket. 

9.2. Egyéb információk Nincsenek. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

 

10.1. Reakciókészség  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.2. Kémiai stabilitás  Jó stabilitás a 7. és 10. szakaszban említett használati feltételek mellett. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége  Reagál erélyes oxidáló szerekkel. 

10.4. Kerülendő körülmények  Kerüljük el a lobbanáspont közeli hőmérsékletet (lásd a 9. szakaszt) és az  

oxidálószerekkel való érintkezést. 

10.5. Nem összeférhető anyagok  További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek  Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk  

 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk  

a) akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Eye Irrit. 2 Súlyos szemirritációt okoz. 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

e) csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

g) reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek  

j) aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: 

További lényeges információ nem áll rendelkezésre. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:  A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem  

teljesülnek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  Nincs elérhető információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs elérhető információ. 

12.4. A talajban való mobilitás  Nincs elérhető információ. 

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

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok:  Nincs elérhető információ. 

12.7. Egyéb káros hatások: Nem ismeretesek. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek  A termék szermaradéka, hulladéka és kiürült csomagolása veszélyes  

hulladék. A termék hulladék veszélyességi kategóriája: HP 3, HP 4.  

A kiürült csomagolás hulladék azonosító kategóriája: 15 01 10.  
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A hulladékot és az üres tartályokat a hatályos helyi/nemzeti jogszabályok-

nak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 

megfelelően speciálisan kezeljük és ártalmatlanítsuk. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/ 

IATA) szerint veszélyes áru. LQ mentesítéssel 5 l-es kiszerelésig 

szállítható. 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám  1266 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés (HU/EN) 

ADR/RID: PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK / PERFUMERY PRODUCTS 

IMDG, ICAO/IATA: PERFUMERY PRODUCTS 

- leírás: gyúlékony oldószerekkel 

- fuvarlevél bejegyzés: UN 1266 PARFÜM KÉSZÍTMÉNYEK, 3, III, (D/E) 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  3 

- osztályozási kód: F1 

- bárca/jelölés: 3  ADR/RID/ADN  IMDG, ICAO/IATA 

- veszélyt jelölő szám: 30 

- alagútkorlátozási kód: D/E 

- szállítási kategória: 3 

IMDG - EmS: F-E, S-D 

14.4. Csomagolási csoport  (PG) III 

- csomagolási utasítások: P001, IBC03, LP01, R001 - MP19 

- tartányos szállítás: LGBF – FL jármű 

- mobiltartányos szállítás: T2, TP1 

- korlátozott mennyiség: 5 l 

- engedményes mennyiség: E1 

14.5. Környezeti veszélyek  Nem veszélyes a környezetre. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések  

- különleges utasítások: 163 – V12 – S2 

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 

REACH XVII: Melléklet szerinti korlátozások: 3, 40. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 

1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2022.01.08.) 

Vízveszélyességi osztály (gyártói besorolás): 1 – enyhén veszélyes a vízre. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe Vom 27. Juli 2005 

Seveso III: VANILLA 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem 

tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok 

5 000  50 000  
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Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül 

helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés  Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A 2. és 3. szakaszban lévő H- és EUH-mondatok teljes szövege: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Rövidítések: 

Flam. Liq. Flammable Liquid / Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Eye Irrit. Eye Irritation / Szemirritáció 

HU  Hungary / Magyarország – magyar 

HU-EN Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK European Community / Európai Közösség 

EU  European Union / Európai Unió 

EEA / EGT The European Economic Area / Európai Gazdasági Térség  

EEC / EGK European Economic Community / Európai Gazdasági Közösség 

CAS  Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére 

és csomagolására vonatkozó szabályozás 

ADN  Accord relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A veszélyes áruk 

nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR  Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par  

Route / A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

megállapodás 

RID Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par  chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 

fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 

függelékének 1. melléklete 

IMDG  International Maritime Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk  

tengeri szállításának szabályzata 

IMO  International Maritime Organization / Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 

IATA  International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

Seveso a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének  

kezeléséről szóló irányelv   

ÁK Permissible average concentration (permissible average concentration per  

shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra megengedett 

átlagos koncentráció) 

CK  Permissible peak concentration (shortest allowable maximum air pollution)  

/ Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség) 

VME Valeur Moyenne d'Exposition / Átlagos expozíciós érték  

IBC  Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

PBT  Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

vPvB  very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 
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UN / ENSZ  United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

EPC / EPT The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm. Government / Kormány 

ITM Minister for Innovation and Technology / Innovációért és Technológiáért  

felelős Miniszter 

VM Minister for Rural Development / Vidékfejlesztési Miniszter 

Az adatlapot a gyártó/beszállító 2019.07.16-án felülvizsgált, angol nyelvű adatlapja (R1413021 VANILLA -mixing ratio - 

MSDS EU) alapján készítette: Czikó bt. (mobil: +36 20 9441988; e-mail: cziko.laszlo59@gmail.com). 

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják és semmiféle jogviszony 

alapjául nem szolgálnak. Kérjük, jelezzék, ha hibát találnak! 


