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1.

Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1

Termék kereskedelmi megnevezése:
Termék INCI megnevezése:
Azonosított felhasználása:

Decyl glucoside
Decyl glucoside
Lakossági-, foglalkozásszerű- és ipari
felhasználásra.

1.2

Anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
Lakossági-, foglalkozásszerű- és ipari felhasználásra.

1.3

1.4

2.

A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Forgalmazó cég neve:
Adószáma:
Címe:
Tel/fax:
E-mail:
Felelős személy:

Humanity Áruház Kft.
24344809-2-42
1163 Budapest, Veres Péter út 51.
06-66/323-018
humanityaruhaz@gmail.com
Dombóvári Adrienn

Sürgősségi telefonszám:

(88)-620-170 (napi 24 óra, heti 7 nap)

ETTSZ:

Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
06-80-201-199 (zöld szám), 06-1 476-6400, 476-6464

Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 A veszély meghatározása:
A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően:

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1

A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően
Lehetséges veszélyek:
Irritatív [Xi]
Bőrizgató hatású [R38]:

Súlyos szemkárosodást okozhat [R41]

Amennyiben a besorolásokra vonatkozó szöveg nincs teljes egészében kiírva ebben a
szakaszban, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.
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2.2 Címkézési elemek:
Globally Harmonized System, EU (GHS)
Piktogram:

Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondat:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés:
P280f Védőkesztyű és szemvédő/arcvédő használata
kötelező.
P264 A használatot követően alaposan le kell mosni nagy
mennyiségű vízzel és szappannal.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhárító intézkedések:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés vízzel
perceken keresztül.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz kell fordulni.
P303 + P352 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő
szappanos vízzel.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat
előtt ki kell mosni.
A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően
Veszélyt meghatározó alkotórész(ek) a feliratozáshoz/címkézéshez: D- GLÜKOPIRANÓZ,
OLIGOMEREK, DECIL-OKTIL GLÜKOZID
A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően
EU irányelvek
Veszélyszimbólum(ok)
Xi Irritatív [Xi]

R-mondat(ok):

R38
R41

Bőrizgató hatású [R38]
Súlyos szemkárosodást okozhat[R41]
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S-mondat(ok):

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S26
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.
S28.2 Ha az anyag a bőrre kerül sok vízzel azonnal bőven le kell
mosni.
S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

Veszélyt meghatározó alkotórész(ek) a feliratozáshoz/címkézéshez: D- GLÜKOPIRANÓZ,
OLIGOMEREK, DECIL-OKTIL GLÜKOZID
2.3 Egyéb veszélyek:
A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően
Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó
előírásokat/utasításokat betartjuk.
3.

Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

3.1 Anyagok
Nem alkalmazható
CAS szám:68515-73-1
3.2 Keverékek
Kémiai jellemzés:

A vizes oldat alapja: Alkil-poliglükozid C10-16, D- Glükopiranóz,
oligomerek, decil-oktil glükozid

Veszélyes összetevők (GHS) az 1272/2008/EK-rendeletnek megfelelően
D- Glükopiranóz, oligomerek, decil-oktil glükozid
Tartalom (W/W): >= 30 % - < 50 %
CAS-szám: 68515-73-1
EU-szám: 500-220-1
REACH regisztrációs szám: 012119488530-36
Eye Dam./Irrit. 1
H318
Alkil-poliglükozid C10-16
Tartalom (W/W): >= 20 % - < 30 %
CAS-szám: 110615-47-9
REACH regisztrációs szám: 012119489418-23
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
H315, H318
Veszélyes alkotórészek az 1999/45/EK irányelv szerint
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D- Glükopiranóz, oligomerek, decil-oktil glükozid
Tartalom (W/W): >= 30 % - < 50 %
CAS-szám: 68515-73-1
EU-szám: 500-220-1
REACH regisztrációs szám: 01-2119488530-36
Veszélyszimbólum(ok): Xi
R-mondat(ok): 41
Alkil-poliglükozid C10-16
Tartalom (W/W): >= 20 % - < 30 %
CAS-szám: 110615-47-9
REACH regisztrációs szám: 01-2119489418-23
Veszélyszimbólum(ok): Xi
R-mondat(ok): 38, 41
A veszélyszimbólumok, R mondatok és figyelmeztető (H) mondatok szövege a 16. szakaszban
található, amennyiben veszélyes alkotórészek vannak feltüntetve.
4.

Elsősegély nyújtási intézkedések

4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:
Általános:

Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át
történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!.

Belélegezve:

A sérültet vigyük friss levegőre, lazítsuk meg ruházatát, és helyezzük
kényelmes testhelyzetbe!

Bőrrel érintkezve:

Szappanos vízzel öblítsük le.

Szembe jutva:

Bő langyos folyóvízzel öblítsük a szemhéjat tágra nyitva legalább 1015 percen keresztül, azonnal orvoshoz kell fordulni.

Lenyeléskor:

A szájüreget öblítsük ki, azonnal igyunk meg 200-300 ml vizet.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:
Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont)
és/vagy a 11. pontban található., További lényeges tünetek és hatások a mai napig nem
ismertek. Veszélyek: A tervezett felhasználások során és megfelelő kezelés esetén veszély
nem várható.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:
Nincs előírás.
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5.

Tűzvédelmi intézkedések
Az anyag nem tűz- és robbanásveszélyes. A közvetlenül tűzben nem érintett anyagot és
konténereket vízpermettel kell hűteni, habbal kell bevonni és ha lehetséges a tűz zónából el kell
távolítani. A tűz oltását megfelelő tűzoltó anyagokkal kell végezni (vízpermet, alkoholálló hab,
tűzoltó por, szén-dioxid).

5.1 Oltóanyag:

Használjon CO2-t, poroltót vagy tűzoltóhabot. Ne használjon közvetlen
vízsugarat az égő anyag oltásához.

5.2 Az anyagból, bomlástermékeiből vagy a képződő gázokból származó különleges veszélyek:
Füst/köd képződése. Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:
Különleges védőfelszerelés tűzoltóknak: A tűzoltásban résztvevő személyzetnek védőruhát és
légzőkészüléket kell viselnie. A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a
hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk.
6.

Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:
A gőz/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Személyes védőruházat kötelező.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A termék nem engedhető csatornába.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:
Kis mennyiségek esetén: megfelelő folyadékmegkötő (abszorbens) anyaggal kell felvenni.
Nagy mennyiségek esetén: Gáttal körülfogni/elszigetelni. Lepumpálni.
Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra:
Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó
információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.
7

Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:
A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük.
Tűz- és robbanásvédelem:
A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra,
nyilt láng.
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7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
Tárolótartály számára megfelelő anyagok: polietilén (PE), nagy sűrűségü polietilén (HDPE)
Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: A tartály légmentesen lezárva és
szárazon tartandó, hűvös helyen tárolandó.
A hőmérséklet-határérték alatt a termék tulajdonságai megváltoznak. A tulajdonságok
megváltozása visszafordítható keveréssel és fűtéssel. További információkért olvassa el a
termékspecifikus adatlapot.
Tárolási stabilitás:

Tárolási hőmérséklet: 10 - 40 °C
Védjük a hőmérséklettől, ami alacsonyabb, mint: 10 °C
A hőmérséklet-határérték alatt a termék már nem szivattyúzható.
Védjük a hőmérséklettől, ami magasabb, mint: 40 °C

7.3 Meghatározott végfelhasználás:
Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett
tanácsokat figyelembe kell venni.
8

Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek:
Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel
Munkahelyi expozíciós határértékek nem ismeretesek.
8.2 Az expozíció ellenőrzése:
8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell kezelni. Szünetek előtt és a
munkanap végén kezet kell mosni.
8.2.2 Személyi védőfelszerelés:
Az alábbi specifikációval rendelkező védőkesztyűk használhatók. A javaslat
laboratórumi körülményekre vonatkozik. A munkahelyen uralkodó különleges
munkafeltételeket külön figyelembe kell venni.
Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott:
védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN 374 szerint).
Fluorelasztomer (Viton)
Szemvédelem: Szorosan záródó (fröccsenésbiztos) védőszemüveg (EN 166)Légutak védelme.
Kézvédelem:

Légzésvédelem: Nem szükséges.
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések
A jó ipari higiénia és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kezeljük. Használat
közben enni, inni, dohányozni, tubákolni nem szabad.
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9

Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Külső jellemzők:

Sárgás folyadék.

Szag:

Enyhén jellegzetes.

Aktív anyag:

53,5 %

Víztartalom:

46,5 %

Viszkozitás, dinamikus:

1895 mPa.s

10 Stabilitás és reakciós készség
10.1 Reakcióképesség:

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az
előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük

10.2 Kémiai stabilitás:

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és
kezeljük.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Előírásszerű használat esetén nem áll fenn veszély.
10.4 Kerülendő körülmények: Lásd a Biztonsági Adatlap 7. fejezetét - Kezelés és tárolás.
10.5 Nem összeférhető anyagok:

Kerülendő anyagok: Nem ismert olyan anyag, mellyel az
érintkezést kerülni kell.

10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Eőírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén
nincsenek veszélyes bomlástermékek.

11 Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Egyszeri bőrrel való érintkezéskor gyakorlatilag nem
mérgező.
Egyszeri lenyelésnél (orális) gyakorlatilag nem mérgező.
Kísérleti/számított adatok:
LD50 (orális): > 2.000 mg/kg
A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű
anyagok/termékek vizsgálatán alapul.
LD50 (dermális): > 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 402)
Akut toxicitás értékelése:

Irritáló hatás értékelése:

Súlyos szemkárosodást okozhat.
Bőrirritáló hatású.
Kísérleti/számított adatok:
Maró/irritatív hatás bőrön: nyúl: Irritatív [Xi] (OECD-irányelv
404)
Súlyos szemkárosodás/-irritáció nyúl: erősen irritáló (OECD-irányelv 405)
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11.2 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:
Szenzibilizáló hatás értékelése:
Kísérleti/számított adatok:

nem szenzibilizáló hatású
Tengerimalac maximalizálási teszt (GPMT) tengerimalac:
nem szenzibilizáló (OECD-irányelv 406)

11.3 Csírasejt-mutagenitás:
Mutagenitás értékelése:A kémiai szerkezet nem alapoz meg különös gyanút ilyen hatásra.
Kísérleti/számított adatok: Ames-teszt
Baktériumok: negatív
A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű
anyagok/termékek vizsgálatán alapul.
11.4 Rákkeltő hatás:
Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:
A kémiai szerkezet nem alapoz meg különös gyanút ilyen hatásra.
11.5 Reprodukciós toxicitás:
A reprodukciós toxicitás értékelése:
A kémiai szerkezet nem alapoz meg különös gyanút ilyen hatásra.
11.6 Fejlődési toxicitás:
Teratogenicitás értékelése:
Adatok a magzatkárosító hatást illetően nem állnak rendelkezésre.
11.7 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció:
Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció kiértékelése:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
11.8 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció:
Ismételt dózisú toxicitás értékelése:
nem ismertek
11.9 Aspirációs veszély:
Aspirációs veszély nem várható.
11.10 Egyéb vonatkozó toxicitási információ:
A terméket nem vizsgálták. A toxikológiai információ az egyes összetevők tulajdonságai
alapján került megállapításra.
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12 Ökológiai információk
12.1 Toxicitás:
Vízi toxicitás értékelése:
A terméket nem vizsgálták. Az információ az egyes összetevők tulajdonságai alapján került
megállapításra.
Halakkal szemben mutatott toxicitás: LC50 > 10 - 100 mg/l (DIN EN ISO 7346-2)
Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra: EC0 > 100 mg/l (OECD-irányelv 209)
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:
biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):
Biológiailag könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint).
Ártalmatlanítási szempontok:
(III. függelék, A rész) A preparátumban található felületaktív anyagok(k) megfelel(nek) a
tisztítószerekre vonatkozó, (EC) No.648/2004 számú szabályzatban lefektetett biológiai
lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok mindenkor a Tagállamok illetékes
szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a tisztítószer gyártó kérésére
megtekinthetők.
12.3. Bioakkumulációs képesség:
Biológiai felhalmozódási potenciál kiértékelése:
Biológiai felhalmozódásról nem áll rendelkezésre adat.
12.4 A talajban való mobilitás:
Szállítás értékelése környezeti tényezők között: nem alkalmazható
12.5 A PBT-és vPvB -értékelés eredményei:
A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló
1907/2006/EK (REACH) rendelet XIV. melléklete szerint: A termék nem tartalmaz a PBT
(perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív)
kritériumoknak megfelelő anyagot. Saját osztálybasorolás.
12.6. Egyéb káros hatások:
Nincs adat.
13 Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
A helyi előírásokkal összhangban kell lerakni vagy égetéssel ártalmatlanítani.
A 2000.évi XLIII. Tv. 32§, a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet, a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet és a 2000.évi XXV. Tv. VI. Fejezet 20§ (7)
bekezdés útmutatásai szerint.
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14 Szállításra vonatkozó információk
14.1 Szárazföldi szállítás:
ADR
A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes
árunak
UN szám:
Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés:
Nem alkalmazható
Szállítási veszélyes áru osztály(ok):
Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:
Nem alkalmazható
Környezeti veszélyek:
Nem alkalmazható
A felhasználót érintőkülönleges óvintézkedések
Nem ismertek
RID
A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes
árunak
UN szám:
Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés:
Nem alkalmazható
Szállítási veszélyes áru osztály(ok):
Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:
Nem alkalmazható
Környezeti veszélyek:
Nem alkalmazható
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nem ismertek
14.2 Belföldi vízi szállítás:
A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes
árunak
UN szám:
Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés:
Nem alkalmazható
Szállítási veszélyes áru osztály(ok):
Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:
Nem alkalmazható
Környezeti veszélyek:
Nem alkalmazható
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Nem ismertek
Belföldi vízi szállítás:
Nincs értékelve.
ADN

14.3 Tengeri szállítás
A szállítási előírások szerint nem minősül veszélyes
árunak
UN szám:
Nem alkalmazható.
Helyes szállítási megnevezés:
Nem alkalmazható.
Szállítási veszélyes áru osztály(ok):
Nem alkalmazható.
Csomagolási csoport:
Nem alkalmazható.
Környezeti veszélyek:
Nem alkalmazható.
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
Nem ismertek.
IMD
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14.5 Légi szállítás
A szállítási előírások szerint nem minősül
veszélyes árunak
UN szám:
Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés:
Nem alkalmazható
Szállítási veszélyes áru osztály(ok):
Nem alkalmazható
Csomagolási csoport:
Nem alkalmazható
Környezeti veszélyek:
Nem alkalmazható
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:
Nem ismertek
IATA/ICAO

A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
Előírás:
Jóváhagyott szállítás:
Szennyezés neve:
Szennyezési kategória:
Hajó típusa:

Nincs értékelve.
Nincs értékelve.
Nincs értékelve.
Nincs értékelve.
Nincs értékelve.

15 Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok
Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol
a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.
A 2000.évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályozásáról, a 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a
munkahelyek kémiai biztonságáról, a 2000.évi XLIII.törvény a hulladékgazdálkodásról.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
A termék kezelésére vonatkozó információk a biztonsági adatlap 7. és 8. szakaszában
találhatók.
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16 Egyéb információk
Tájékoztató a tervezett felhasználáshoz: Ez a termék ipari/technikai minőségű és hacsak
máshogy nem specifkált vagy megállapodott, úgy kizárólag ipari célra szolgál. A hivatkozott és
ajánlott felhasználási területekre vonatkozik. Bármilyen egyéb tervezett felhasználást a gyártóval
meg kell beszélni. Ez különösen igaz olyan termékekre, amelyekre speciális szabványok és
előírások vonatkoznak.
A veszélyszimbólumok, figyelmeztető mondatok és R mondatok teljes szövege a 3. fejezetben
'veszélyes alkotórészként' felsorolt/ minősített összetevőkhöz:
Xi
41
38
Skin Corr./Irrit.
Eye Dam./Irrit.
H318
H315

Irritatív [Xi]
Súlyos szemkárosodást okozhat[R41]
Bőrizgató hatású [R38]
Bőrmarás / bőrirritáció
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.

Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsájtott
dokumentációk alapján készült és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és
módosítása, valamint vonatkozó rendeleti, a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosításai
előírásainak. A biztonságai adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a
kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk hozzáértő szakemberek
jóhiszemű munkájából származnak. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos
körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. A
biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelésére, valamint a termék
konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A
felhasználó köteles minden olyan jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott
tevékenységre vonatkozik.
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