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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
A termék formája : Keverék 

Az anyag/készítmény neve : HRANICLEAN 08 Spray 

Porlasztó : Aeroszol 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

A nyilvánosság számára 

Fő használati kategória : Professzionális felhasználás,Fogyasztói felhasználás 

Az anyag/készítmény felhasználása : Kézi tisztítószer érzékeny felületek tisztítására a bútoriparban. 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
 

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi telefonszám Megjegyzés 

Magyarország Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet 
Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat 

Nagyvárad tér 2. 
1097 Budapest 

+36 80 20 11 99  

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Keverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet) 

Aeroszol, 1. kategória H222;H229   

Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória H315   

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319   

Bőrszenzibilizáció, 1. kategória H317   

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, Narkózis H336   

Akut vízi toxicitási veszély, 1. kategória H400   

Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 1. Kategória 

 

H410   

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt 

 

Megjegyzések: Asp. Tox. H304 Nincs osztályozva (CLP, I. MELLÉKLET, 3.10.1.6.3. Azaeroszol/köd termékek besorolása) Lásd a szakasz(ok)at 11 

 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Bőrirritáló 

hatású. Súlyos szemirritációt okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Veszélyes alkotóelemek : (R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén; Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 
2% aromatics 

Beszállító 

Hranipex Czech Republic k.s. 

J. Rýznerové 97, Komorovice  

396 01 Humpolec - Czech Republic 

T 565 501 210 

help@ecomole.com - www.hranipex.cz 

Beszállító 

Hranipex Kft. 

Kőrisfa u. 20. 

9027 Győr - Magyarország 

T +3696/513-390 

hranipex@hranipex.hu - www.hranipex.hu 

mailto:help@ecomole.com
../../../../../AppData/Local/Temp/www.hranipex.cz
mailto:hranipex@hranipex.hu
../../../../../AppData/Local/Temp/www.hranipex.hu
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Figyelmeztető mondatok (CLP) : H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 
H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
H315 - Bőrirritáló hatású. 
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. 
P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás. 
P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

P260 – A aeroszol belélegzése tilos. 
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P333+P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P410+P412 - Napfénytől védve. Ne tegye ki 50 ° C /> fölé. 50 °C. 
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges 
hulladékok gyűjtőhelye, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak 
megfelelően. 

 

Megjegyzések : *Fogyasztói felhasználás 

2.3. Egyéb veszélyek 
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 
besoroláshoz 

: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A gőzök robbanásveszélyes elegyet alkothatnak a 
levegővel. 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. Anyagok 
Nem alkalmazható 

3.2. Keverékek 
 
 

 

Név Termékazonosító % Osztályozás a 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, 
< 2% aromatics 

(EK-szám) 927-241-2 
(REACH sz) 01-2119471843-32 

40 - 80 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Chronic 3, H412 

Etanol, etil-alkohol (CAS-szám) 64-17-5 
(EK-szám) 200-578-6 
(Index-szám) 603-002-00-5 
(REACH sz) 01-2119457610-43 

30 - 40 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

(R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén 
 

(CAS-szám) 5989-27-5 
(EK-szám) 227-813-5 
(Index-szám) 601-029-00-7 

24 - 40 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Asp. Tox. 1, H304 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Izobután 
 

(CAS-szám) 75-28-5 
(EK-szám) 200-857-2 
(Index-szám) 601-004-00-0 

5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 

Propán 
(U. megjegyzés) 

(CAS-szám) 74-98-6 
(EK-szám) 200-827-9 
(Index-szám) 601-003-00-5 

< 1 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 
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Egyedi koncentrációs határértékek: 

Név Termékazonosító Egyedi koncentrációs határértékek 

Etanol, etil-alkohol (CAS-szám) 64-17-5 
(EK-szám) 200-578-6 
(Index-szám) 603-002-00-5 
(REACH sz) 01-2119457610-43 

( 50 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319 

 
 

 

Megjegyzések : P. megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha 
kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–
753–7) tartalmaz. Ha az anyag nincs rákkeltőként besorolva, akkor legalább a (P102-
)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. 
Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett kőolajszármazékokra 
vonatkozik. 

 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Elsősegélynyújtás általános : Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén 

orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!. Hívjon azonnal orvost. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 
hogy könnyen tudjon lélegezni. Szükség esetén mesterséges lélegeztetés. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Mossa meg a bőrt bő vízzel. Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és 
újbóli használat előtt ki kell mosni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, hívjon orvost.  

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi ellátást kell kérni.  

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Tünetek/hatások : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Bőrirritáló hatású. Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően 

: Szemek irritációja. 

Tünetek/hatások lenyelést követően : Lenyelve ártalmas. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 
A megfelelelő oltóanyag : Alkohol-rezisztens hab. Száraz oltópor. Szén-dioxid. Vízpermet. 

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Robbanásveszély : Levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhet. A meleg hatására a zárt 
tárolóeszközökben megnövekszik a nyomás és szétrobbanhatnak, elősegítik a tűz 
terjedését és növelik az égések és sérülések  kockázatát. Az edényben túlnyomás 
uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Szén-monoxid. Szén-dioxid. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések : A területet ki kell üríteni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 

Oltási szabály : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízpermettel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi 
anyag oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a 
környezetet. TILOS a tűz oltása, ha az robbanóanyagra átterjedt. A területet ki kell üríteni. 

Védelem tűzoltás közben : Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is. Teljes 
védőruházat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Általános intézkedések : A keletkező gázt/aeroszolt nem szabad belélegezni. Nyílt lángtól tartsa magát távol. Ne 

dohányozzon. Ha lehet, fölösleges kockázat nélkül tartsa magát távol a tűztől. Távolítson el 
minden gyújtóforrást. A területet ki kell üríteni. Biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülni kell 
a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség. 
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6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Kerülje a Aeroszol. belélegzését. Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. A 
tisztító munkacsoportoknak megfelelő védőeszközöket  kell biztosítani. További 
információkért lásd a 8. szakaszt:  "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a területet. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Akadályozza meg csatornákba és ivóvízbe jutást. Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe. 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Visszatartásra : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

Tisztítási eljárás : A kiömlött terméket a lehető leggyorsabban itassa fel közömbös szilárd anyaggal, pl. 
agyaggal vagy kovafölddel. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol 
tárolandó. 

Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő 
egységben kell ártalmatlanítani. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. szakasz és a 13. szakasz. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
További veszélyek a kezelés során : Biztosítson megfelelő szellőzést. Tartsa távol minden gyújtóforrástól (beleértve az 

elektrosztatikus kisüléseket is). Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 
Robbanásveszély miatt veszélyes hulladékok. 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen a gőzök kialakulásának megelőzése 
érdekében. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Meg kell szüntetni az 
összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. Tárolás a helyi előírásoknak 
megfelelően. Aeroszolok. Kerülje az érintkezést a következővel: tűzveszélyes anyagokkal. 
Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Távolítsa el a szennyezett 
ruházatot. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom 
szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett testfelületet. A szennyezett ruhát 
újbóli használat előtt ki kell mosni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Műszaki intézkedések : Tartsa be a hatályos előírásokat. 

Tárolási feltételek : Csak az eredeti tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a következőktől távol tartsa: 
Hőforrás. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Tárolja tűzbiztos helyen. 
Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó. 

Összeférhetetlen termékek : Erõs oxidálószerek. 

Nem összeférhető anyagok : Tűzveszélyes vagy éghető anyagok. 

Tárolási terület : Óvja a hőtől. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

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

HRANICLEAN 08 Spray  

Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek 

OEL vegyi termékkategória (HU) Érzékenyítő 
 

Propán (74-98-6) 

EU - Foglalkozási expozíciós határértékek 

Helyi megnevezés Propan 

IOELV TWA (mg/m³) 1800 

IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 
 

Etanol, etil-alkohol (64-17-5) 

Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek 

Helyi megnevezés ETIL-ALKOHOL 

AK-érték 1900 mg/m³ 

CK-érték 7600 mg/m³ 
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Etanol, etil-alkohol (64-17-5) 

Megjegyzések (HU) IV. 
 

Ellenőrzési módszerek 

Ellenőrzési módszerek Munkahelyi kitettség - A vegyi anyagok mérési eljárásainak végrehajtásával kapcsolatos 
általános követelmények 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. 

Egyéni védőfelszerelés: 

Kerüljön minden szükségtelen expozíciót. Használja az ajánlott egyéni védőeszközt. 
 

  

Kézvédelem: 

Védőkesztyű használata kötelező. Mosson kezet vízzel és szappannal 

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Áteresztés Előírás 

Többször használatos 
kesztyű 

Nitrilkaucsuk (NBR), 
Butilgumi 

6 (> 480 perc) > 0,3 3 (> 0.65) EN 374 

 

Szemvédelem: 

Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy védőszemüveg 

faj Használat Tulajdonságok Előírás 

Védőszemüveg Aeroszol Nem áll rendelkezésre EN 166 
 

Bőr- és testvédelem: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. 
  

Légutak védelme: 

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
 

Eszköz  Szűrőtípus Feltétel 

Aeroszolok ellen védő álarc A típus, A-P2, ABEK-P2, AX Páraképződés, Gőzök elleni védelem 
 

Személyi védőfelszerelések jele(i): 

   

Védelem hőmérsékleti veszélyek ellen: 

Tartsa távol nyílt lángtól, meleg felületektől és gyújtóforrástól. 

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

Fogyasztói expozíció korlátozása és felügyelete: 

A keletkező gázt/aeroszolt nem szabad belélegezni. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

Egyéb információk: 

Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás. Védőeszközök és védőruházat mosása újbóli használat előtt. Az aeroszol  belélegzése tilos. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Halmazállapot : Folyékony 

Külső jellemzők : Aeroszol. 

Szín : Színtelen. 

Szag : Benzinszag. 

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Olvadáspont : Nem alkalmazható 
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Fagyáspont : -20 °C 

Forrásponttartomány : 78 (78 - 190) °C 

Lobbanáspont : -80 ° C isobutan; 11 ° C-os etanollal; <10 ° C szénhidrogének 

Öngyulladási hőmérséklet : Szénhidrogének >200°C 

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Gőznyomás : 2800 hPa 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Sűrűség : 0,78 g/cm³ @20°C 

Oldékonyság : Vízben oldható. Olajokban/zsírokban oldható. 

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Viszkozitás, kinematikus : 1,538 mm²/s 

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : A termék nem robbanásveszélyes. Ugyanakkor a levegő robbanásveszélyes keveréket 
alkothat. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Oxidáló tulajdonságok : Az égést nem táplálja. 

Alsó robbanási határ (ARH) : 0,6 térf. % 

Felső robbanási határ (FRH) : 19 térf. % 

9.2. Egyéb információk 
VOC-tartalom : 1 kg/kg 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség 
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A gőzök robbanásának a kockázata. 

10.2. Kémiai stabilitás 
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli 

mértékben növeli a robbanásveszélyt. A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Hő hatására meggyulladhat vagy robbanhat. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Közvetlen napsugárzás. Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérséklet. Hő. Szikra. Túlhevítés. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet 

meghaladó hő. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Erõs oxidálószerek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Tűz esetén: Füstök. szén-oxidok (CO és CO2). 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek) 

Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

 

Etanol, etil-alkohol (64-17-5) 

LD50 szájon át, patkány 7060 mg/kg 

LD50 bőrön át, nyúl > 16000 mg/kg 

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök -  mg/l/4 óra) > 20 mg/l/4ó 

 

Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

LD50 szájon át, patkány > 5000 mg/kg 

LD50 bőrön át, nyúl > 5000 mg/kg 

LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra) > 5000 mg/l/4ó 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 



Biztonsági adatlap                                                                                                                             

       HRANICLEAN 08 Spray 
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH)  követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával 

Kibocsátási dátum: 1. 12. 2015 Felülvizsgálat dátuma: 20. 12. 2019 Felváltja ezt: 20. 03. 2018  Verzió: 5.0 
 

2019. 12. 20. (Verzió: 5.0) 

 

HU - hu 7/13 

 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva. (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek) 

Kiegészítő adatok : A terméket forgalomba a aeroszol formájában. A hatás nem valószínű, a terméket nem 
lehet megjelölni Asp.Tox. H304. 
CLP, I. MELLÉKLET, 3.10.1.6.3. Azaeroszol/köd termékek besorolása  
Az anyag vagy keverék aeroszol vagy köd formáját (termék) palackos kiszerelésben 
forgalmazzák, például túlnyomás alatt álló palackban, szórópisztolyos és pumpás 
permetszóróban. Az e termékek besorolásakor meghatározó, hogy a termékből felgyü¬ 
lemlés alakul-e ki a szájban, amelyet utána aspirálni lehet. Ha a túlnyomás alatt álló 
palackból származó köd vagy permet finom eloszlású, akkor nem alakul ki felgyülemlés. 
Ha azonban a nyomás alatt álló tartály a terméket sugárban adagolja, akkor felgyülemlés 
alakulhat ki, amely már aspirálható. A szórópisztolyos és pumpás permetszórók által 
létrehozott köd rendszerint durva eloszlású, így felgyülemlés alakulhat ki, amely már 
aspirálható. Ha a pumpamechanizmus eltávolítható és így a tartalom lenyelésre 
alkalmasan hozzáférhetővé válik, akkor fontolóra kell venni az anyag vagy keverék 
besorolását. 

 

HRANICLEAN 08 Spray  

Porlasztó Aeroszol 

Viszkozitás, kinematikus 1,538 mm²/s 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 
(krónikus) 

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

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

HRANICLEAN 08 Spray  

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

HRANICLEAN 08 Spray  

Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínûsége. 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

HRANICLEAN 08 Spray  

Ökológia - talaj Nincs megállapítva. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

HRANICLEAN 08 Spray  

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait 

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 
 

12.6. Egyéb káros hatások 
Kiegészítő adatok : Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Regionális jogszabályok (hulladék) : Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 
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Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell 
hulladékba dobni. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : Vigye engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő helyre. Engedélyezett hulladéklerakóba 
szállítsa el a használt vagy sérült aeroszolos palackokat. 

Kiegészítő adatok : Tűzveszélyes gőzök halmozódhatnak fel a tartályban. 

Ökológia - hulladékanyagok : Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. Mérgező hatásuk miatt veszélyes 
hulladékok. 

Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 14 06 03* - egyéb oldószer és oldószer keverék 
16 05 04* - nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve 
a halonokat is) 
17 04 05 - vas és acél 

HP-kód : HP3 - »Tűzveszélyes«:  
— tűzveszélyes folyékony hulladék: olyan folyékony hulladék, amelynek lobbanáspontja 60 
°C alatt van, vagy olyan gázolaj, dízel és könnyű fűtőolaj hulladéka, amelynek 
lobbanáspontja > 55 °C és ≤ 75 °C;  
— tűzveszélyes öngyulladó folyékony és szilárd hulladék: olyan szilárd vagy folyékony 
hulladék – akár kis mennyiségben is –, amely a levegővel való érintkezést követő öt percen 
belül meggyullad;  
— tűzveszélyes szilárd hulladék: olyan szilárd hulladék, amely könnyen éghető, vagy 
súrlódás révén tüzet okozhat, vagy elősegíti azt;  
— tűzveszélyes gáz-halmazállapotú hulladék: olyan gáz-halmazállapotú hulladék, amely 
levegőn 20 °C-on és 101,3 kPa szokásos nyomáson tűzveszélyes;  
— vízzel reakcióba lépő hulladék: olyan hulladék, amely vízzel érintkezve veszélyes 
mennyiségben bocsát ki tűzveszélyes gázokat;  
— egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő 
hulladék, tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék. 
HP4 - »Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás«: olyan hulladék, amely a bőrrel vagy 
szemmel érintkezve bőrirritá ciót vagy szemkárosodást okozhat. 
HP5 - »Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás«: olyan hulladék, amely egyszeri 
vagy ismétlődő expozíciót követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció 
következtében akut toxikus hatást okoz. 
HP14 - »Környezetre veszélyes (ökotoxikus)«: olyan hulladék, amely közvetlenül vagy 
közvetve veszélyt jelent vagy jelenthet egy vagy több környezeti elemre. 
HP13 - »Érzékenységet okozó«: olyan hulladék, amely egy vagy több olyan anyagot 
tartalmaz, amelyek közismerten a bőr és a szaglószervek érzékenységét okozzák. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
ADN / ADR / IATA / IMDG / RID előírásainak megfelelően 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

AEROSZOLOK AEROSZOLOK Aeroszolok, tűzveszélyes AEROSZOLOK AEROSZOLOK 

Fuvarokmány leírása 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1, (D), A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 
 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 
MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS 

 

UN 1950 Aeroszolok, 
tűzveszélyes , 2.1, A 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 

 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1, A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 
 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1, A KÖRNYEZETRE 

VESZÉLYES 
 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Csomagolási csoport 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 
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14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Tengeri szennyező anyag : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldön történő szállítás 

Osztályozási kód (ADR)  : 5F  

Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l 

Engedményes mennyiség (ADR) : E0 

Csomagolási utasítások (ADR) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2  

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9  

Szállítási kategória (ADR) : 2 

Különleges előírások a küldeménydarabok 
szállítására (ADR) 

: V14 

Különleges előírások a szállításra - Berakás, 
kirakás és árukezelés (ADR) 

: CV9, CV12 

Különleges előírások a szállításra - A szállítás 
lebonyolítása (ADR) 

: S2 

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D  

Tengeri úton történő szállítás 

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Korlátozott mennyiség (IMDG) : SP277 

Engedményes mennyiség (IMDG) : E0 

Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP87, L2 

EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

Rakodási kategória (IMDG) : Nincs 

Tárolás is kezelés (IMDG) : SW1, SW22 

Elkülönítés (IMDG) : SG69 

Légi úton történő szállítás 

Engedményes mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E0 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y203 

Maximális nettó mennyiség korlátozott 
mennyiségnél utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 30kgG  

Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 75kg 

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 150kg 

Különleges rendelkezés (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-kód (IATA) : 10L 

Belföldi folyami szállítás 

Osztályozási kód (ADN) : 5F  

Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L 

Engedményes mennyiség (ADN) : E0 

Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A 
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Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04  

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 1 

Vasúti szállítás 

Klasszifikációs kód (RID) : 5F  

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L 

Engedményes mennyiség (RID) : E0 

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2 

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9  

Szállítási kategória (RID) : 2 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID) 

: W14 

Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, 
be- és kirakásra (RID) 

: CW9, CW12 

Expressz csomagok (RID) : CE2 

Veszélyt jelölő szám (RID) : 23 

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

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

előírások/jogszabályok 

15.1.1. EU-előírások 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 

és korlátozásáról (REACH) 
 

Az 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) XVII. melléklete szerint az alábbi korlátozások érvényesek: 

Hivatkozási kód Alkalmazható 

3(a) HRANICLEAN 08 Spray ; Etanol, etil-alkohol ; (R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén ; Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics 

3(b) HRANICLEAN 08 Spray ; Etanol, etil-alkohol ; (R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén ; Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, < 2% aromatics 

3(c) HRANICLEAN 08 Spray ; (R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén ; Hydrocarbons C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 
aromatics 

40. HRANICLEAN 08 Spray ; Izobután ; Propán ; Etanol, etil-alkohol ; (R)-p-menta-1,8-dién; d-limonén ; Hydrocarbons C9-C10, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról (CLP) 

A Tanács irányelve (1975. május 20.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

15.1.2. Nemzeti előírások 
 

 

Magyarország 

Magyarország területén hatályos jogszabályok : 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 
és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről. 

2012 CLXXXV törvény a hulladékról. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a 
veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól. 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Utalások változásra: 

Szakasz Változott tétel Módosítás Megjegyzések 

 Felváltja ezt Módosítva  

 Felülvizsgálat dátuma Módosítva  

2.1 Kedvezőtlen fiziko-kémiai 
hatások, az emberi egészségre és 
a környezetre gyakorolt 
nemkívánatos hatások 

Módosítva  

2.1 Osztályozás a 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Módosítva  

2.2 Óvintézkedésre vonatkozó 
mondatok (CLP) 

Módosítva  

2.2 Figyelmeztető mondatok (CLP) Módosítva  

2.2 Veszélyt jelző piktogramok (CLP) Módosítva  

3 Összetétel/összetevőkre 
vonatkozó információk 

Módosítva  

4.1 Elsősegélynyújtás általános Módosítva  

4.1 Elsősegélynyújtás bőrrel való 
érintkezést követően 

Módosítva  

4.1 Elsősegélynyújtás belégzést 
követően 

Módosítva  

4.1 Elsősegélynyújtás lenyelést 
követően 

Módosítva  

4.1 Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezést követően 

Módosítva  

4.2 Tünetek/hatások Hozzáadva  

4.2 Tünetek/hatások bőrrel való 
érintkezést követően 

Módosítva  

4.2 Tünetek/hatások lenyelést 
követően 

Módosítva  

4.2 Tünetek/hatások szemmel való 
érintkezést követően 

Módosítva  

5.1 A megfelelelő oltóanyag Módosítva  

5.2 Tűzveszély Módosítva  

5.2 Robbanásveszély Módosítva  

6.1 Vészhelyzeti tervek Módosítva  

6.3 Egyéb információk Hozzáadva  

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

Módosítva  

7.2 Összeférhetetlen termékek Módosítva  

7.2 Nem összeférhető anyagok Módosítva  

7.2 Tárolási feltételek Módosítva  

8.2 Egyéni védőfelszerelés Módosítva  

9.1 Oldékonyság Módosítva  

9.1 Olvadáspont Hozzáadva  

9.1 Viszkozitás, kinematikus Hozzáadva  

9.1 Fagyáspont Hozzáadva  

10.4 Kerülendő körülmények Módosítva  

10.5 Nem összeférhető anyagok Módosítva  
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12.1 Ökológia - általános Hozzáadva  

12.3 Bioakkumulációs képesség Módosítva  

13.1 Hulladékkezelési módszerek Módosítva  

13.1 Európai hulladék katalógus kód 
(EWC) 

Módosítva  

13.1 Termék/Csomagolás 
ártalmatlanítási javaslatok 

Módosítva  

 

Rövidítések és betűszavak: 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

CLP Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet 

DNEL Származtatott hatásmentes szint 

EC50 Közepesen hatásos koncentráció 

LC50 Közepesen letális koncentráció 

LD50 Közepesen letális dózis 

LOAEL Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

NOAEC Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja 

NOAEL Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

NOEC Nem észlelhető hatás koncentrációja 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció(k) 

REACH A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK 
rendelet 

SDS Biztonsági adatlap 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

P. megjegyzés A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 
tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz. Ha az anyag nincs 
rákkeltőként besorolva, akkor legalább a (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokat szerepeltetni kell. Ez a megjegyzés csak a 3. részben szereplő bizonyos összetett 
kőolajszármazékokra vonatkozik. 

 

Adatforrások : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP).  

Az ECHA portálja https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals.  

SDS Hraniclean 08 ruční čistič citlivých povrchů, dátum 10.12.2019, verzió 3.0 

Betanítási útmutatások : A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti használatot jelent. 
Biztonsági képzés vegyszeradagolásra. 

Egyéb információk : SDS kezeltük EcoMole LTD. www.ecomole.com. 
 
 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Aquatic Acute 1 Akut vízi toxicitási veszély, 1. kategória 

Aquatic Chronic 1 Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 1. kategória 

Aquatic Chronic 3 Hosszú távú vízi toxicitási veszély, 3. kategória 

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória 

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

Flam. Gas 1 Tűzveszélyes gázok, 1. kategória 

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória 

Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória 

Press. Gas (Comp.) Nyomás alatt lévő gázok: Sűrített gáz 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória 

Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória 

https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals
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STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, Narkózis 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

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

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
 

A keverékek osztályozása és alkalmazott eljárás a keverékek osztályozásánál az (EK) 1272/2008 [CLP] rendeletnek megfelelően:  

Aerosol 1 H222;H229 Vizsgálati adatok alapján 

Skin Irrit. 2 H315 Számítási módszer 

Eye Irrit. 2 H319 Szakértői megítélés 

Skin Sens. 1 H317 Számítási módszer 

STOT SE 3 H336 Számítási módszer 

Aquatic Acute 1 H400 Számítási módszer 

Aquatic Chronic 1 H410 Szakértői megítélés 
 

 

 

 

SDS EU  (REACH II. melléklet) 

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó 

követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus 

tulajdonságára vonatkozó garanciaként. 

 


