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

1.1. Termékazonosító

A termék formája : Keverék
Kereskedelmi megnevezés : DER K427 B

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Az anyag/készítmény felhasználása : Kozmetikai készítményekhez való termék

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h    15:00-17:00 h (GMT + 1)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU > 2015: Az (EU) 2015/830, 2020/878 rendelete szerint (REACH II. 
melléklet)

A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória H412 
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Figyelmeztetés (CLP) : -
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott 
listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító 
tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat

Összetevő

Dimethyldiallylammonium chloride-acrylamide 
copolymer(26590-05-6)

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert 
károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével 
összhangban nem azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyagot/anyagokat

DERYPOL, S.A     HQ: Manufacturing:
C/Plató, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n
08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallès (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com



DER K427 B
Biztonsági adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

2023. 01. 13. (Felülvizsgálat dátuma) HU (magyar) 2/11

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Megjegyzések : Diallyldimetil-ammónium-kopolimer vizes oldatban

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

Dimethyldiallylammonium chloride-acrylamide 
copolymer

CAS-szám: 26590-05-6 33-36 Aquatic Chronic 3, H412

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános : Óvakodjon a termék esetlegesen meglévő kiömlésétől. Előzetesen tekintse meg a 
biztonsági adatlapot, és ennek megfelelően járjon el.

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Baj esetén menj a szabadba.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : A termék maximális mennyiségét nedvszívó papírral távolítsa el, majd bő vízzel öblítse le. 

Tartós irritáció esetén kérjen orvosi tanácsot.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően

: Azonnal és hosszan, vízzel öblítsük a nyitvatartott szemet (minimum 15 perc). Hívjunk 
orvost.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Ne idézzen elő hányást. A szájat ki kell öblíteni. Hívjunk orvost.

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

Tünetek/hatások : Az elképzelhetően normál használat esetén nem várható semmilyen veszélyeztetettség.
Tünetek/hatások belégzést követően : Nem várható.
Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Nem várható.
Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően

: Viszketést és bőrpírt okoz.

Tünetek/hatások lenyelést követően : Gyomor-bélrendszeri panaszok. A termék ismételt lenyelése nagyon valószínűtlen 
expozíciós útvonalnak tekinthető, ha megfelelő higiéniai és egészségügyi körülmények 
között dolgoznak.

Tünetek/hatások intravénás alkalmazást követően : Valószínű expozíciós utak: bőr és szem.
Krónikus tünetek : Egy sem ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelje tünetileg. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott kritériumok szerint jelentős arányban jelen biztonsági adatlap 3.2. bekezdésében 
említett bármely összetevő. Sürgősen forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag : Víz, vízpermet, száraz por, széndioxid (CO2), hab.
Nem megfelelő oltóanyag : Nincs.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély : Nem gyúlékony.
Robbanásveszély : Egy sem ismert.
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Tűz esetén hőbomlás következhet be: HCl, NH3, nitrogén-oxidok (NOx) és szén-oxidok 

(COx).
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5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések : Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.
Oltási szabály : Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával.
Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzunk be.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Vészhelyzeti tervek : Ne lépjen a kiömlött anyagra, és kerülje a vízzel való érintkezést. Az érintett terület vízzel 

érintkezve rendkívül csúszóssá válik. Korlátozza a területre való bejutást, amíg a takarítási 
műveletek be nem fejeződnek. Használja a 8. szakaszban (Expozíciószabályozás/személyi 
védelem) ajánlott egyéni védőfelszerelést. Állítson el vagy csökkentse a szivárgást, ha az 
biztonságos. Lehetőség szerint szellőztesse a kiömlött anyag területét. Biztosítsa, hogy a 
takarítást csak képzett személyzet végezze. Ne érintse meg a kiömlött anyagot. Tartson 
készenlétben vészhelyzeti felszerelést (tűz, kiömlés, szivárgás stb. esetére). 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version).

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés : Használjon egyéni védőfelszerelést. Tartsa távol magát a védelem nélküli személyektől. 

Csúszásveszély kiömlött rakomány esetén. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. 
Ne lélegezzen be gőzöket vagy permetpára. Személyi védőfelszerelés, lásd 8. szakasz.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a szennyezendő talajt, a természetes vízfolyásokat és a szennyvízelvezetést. Szennyeződés esetén azonnal értesítse az illetékes 
hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás : Kisebb kiömlések esetén használjon inert abszorbens anyagokat, és lapáttal távolítsa el; 
ezután öblítse le az érintett területet nyomott vízzel. Nagyobb mennyiségű kiömlött anyagot 
felszívó anyaggal felfogni, és a terméket megfelelő tartályokba szivattyúzni; majd az érintett 
területet nyomás alatt álló vízzel átöblíteni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A legmegfelelőbb egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkért lásd a 8. szakaszt. 
A hulladékkezeléssel kapcsolatos információkért lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Javasoljuk, hogy a terméket jól szellőző helyen kezelje. Biztosítson biztonsági zuhanyzót és 
szemmosó szökőkutat. A kiömlések elleni óvintézkedésként tartson nedvszívó anyagot. 
Használja a szokásos személyi higiéniai és háztartási intézkedéseket, amikor bármilyen 
vegyi anyagot kezel.

Kezelési hőmérséklet : 0 – 30 °C

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Tartsa fedett helyen, jól zárva a dobot, és az ajánlott hőmérsékleti tartományon belül. 
Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket hosszú tárolási időszakok esetén, különösen 
alacsony hőmérsékleten, a termék emulziós bomlási folyamaton mehet keresztül. Ha ez 
bekövetkezik, javasoljuk, hogy keverjük meg a terméket, és helyezzük át melegebb 
tárolóhelyre.

Összeférhetetlen termékek : Erős bázisok. Erősen oxodáló szerek. Általános szabályként javasoljuk, hogy kerülje az 
erős kémiai reagensekkel, például savakkal, bázisokkal, reduktorokkal és oxidálószerekkel 
való érintkezést.

Tárolási hőmérséklet : 0 – 30 °C
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Hő- és gyújtóforrás : Napfénytől védendő. A közvetlen napfény enyhe elszíneződést és/vagy színes foltokat 
okozhat a termék felületén, ami nem jelent semmiféle károsodást. Jól szellőző helyen 
tárolandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A termék valamennyi várható felhasználási céljára a fent megadott javallatok megfelelőnek tekinthetők.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.5. Ellenőrző sáv
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
A természetes szellőzés megfelelő a nyitott területeken. Gépi szellőztetés zárt terekben.

8.2.2. Egyéni védőeszközök

Személyi védőfelszerelések jele(i):

 

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:
Oldalsó védelemmel ellátott védõszemüveg

Szemvédelem

faj Alkalmazási terület jellemzések Előírás

Biztonsági szemüveg Oldalpajzsokkal

8.2.2.2. Bőr védelem

Bőr- és testvédelem:
Használjon vegyszerálló kötényt vagy teljes védőfelszerelést a kezelési szint és a termékkel és oldataival való érintkezés kockázatától függően.

Kézvédelem

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Behatolás Előírás

Védõkesztyû Természetes gumi, Vinyl, 
Latex, Polivinil-klorid 
(PVC)
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A bőr más jellegű védelmét
Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:
Használja a szokásos munkaruháját. A termékkel való hosszas érintkezés és az oldatok fröccsenésének veszélye esetén használjon teljes vízálló 
ruhát.

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:
Normál körülmények között és jó általános szellőzés mellett nem szükséges.

8.2.2.4. Hőveszély
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Környezeti expozíció-ellenőrzések:
Kerülje a földalatti, felszíni vízfolyásokat és a csatornahálózatot szennyező kiömléseket.
Fogyasztói expozíció korlátozása és felügyelete:
Legyen tisztában a munkahelyén használt termékeknek való kitettségével, és cselekedjen felelősségteljesen, hogy elkerülje más területek 
szennyeződését. Próbáljon meg jó egészségügyi szokásokat kialakítani, kérjen segítséget az illetékes vállalattól. Mosson kezet és minden olyan 
területet, amely érintkezésbe került a termékkel, mielőtt inni, enni kezd, használja a szolgáltatásokat és a munkaidő végén. Mindig legyen biztonsági 
zuhanyzó és szemmosó azon a területen, ahol a terméket kezelik.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : Folyékony
Szín : Színtelen vagy sárgás színű folyadék.
Külső jellemzők : Átlátszó folyadék.
Szag : Szinte szagtalan.
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont : < 0 °C
Fagyáspont : Nem áll rendelkezésre
Forrásponttartomány : > 100 °C
Tűzveszélyesség : Nem alkalmazható. Vízbázisú, szerves oldószerektől mentes termék.
Robbanásveszélyes tulajdonságok : Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
Robbanási határértékek : Nem áll rendelkezésre
Alsó robbanási határ (ARH) : Nem áll rendelkezésre
Felső robbanási határ (FRH) : Nem áll rendelkezésre
Lobbanáspont : Nem alkalmazható. Vízbázisú, szerves oldószerektől mentes termék.
Öngyulladási hőmérséklet : Nem alkalmazható. Vízbázisú, szerves oldószerektől mentes termék.
Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre
pH-érték : 3,3 – 4,5
Viszkozitás, kinematikus : Nem áll rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus : < 2000 cP
Oldékonyság : Minden arányban hígítható.
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás : Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás 50 °C-on : Nem áll rendelkezésre
Sűrűség : ≈ 1,1 g/cm³
Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre
Relatív gőznyomás 20 °C-on : Nem áll rendelkezésre
Részecske méret : Nem alkalmazható
Részecskeméret-eloszlása : Nem alkalmazható
Részecske alakja : Nem alkalmazható
Részecske oldalarány : Nem alkalmazható
Részecske-aggregációs állapot : Nem alkalmazható
A részecskék agglomerációs állapota : Nem alkalmazható
Részecskék fajlagos felülete : Nem alkalmazható
Részecskék porossága : Nem alkalmazható



DER K427 B
Biztonsági adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

2023. 01. 13. (Felülvizsgálat dátuma) HU (magyar) 6/11

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A termék nem rendelkezik a 10.5. bekezdésben meghatározottakon túlmenően veszélyes reakcióképességgel. A termék kezelése és használata 
során azonban fennállhat a vízszennyezés veszélye. A víz vagy a vízalapú termékek, részben és tökéletlenül oldják a terméket, és nagyon 
megnehezíthetik a felhasználást az alkalmazásban (gélképződés, eltömődött csövek és szivattyúk). Általános szabályként javasoljuk, hogy kerülje 
az erős kémiai reagensekkel, például savakkal, bázisokkal, reduktorokkal és oxidálószerekkel való érintkezést.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál kezelési és tárolási körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs robbanásveszély vagy polimerizáció vagy gyulladás veszélye levegővel érintkezve, még magas hőmérsékleten (<100 ° C) és gyújtóforrások 
jelenlétében sem.

10.4. Kerülendő körülmények

Biztonsági okokból nincs. A termék eredeti tulajdonságainak megőrzése érdekében kövesse a 7. szakaszban megadott ajánlásokat.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Az erős bázisok exoterm reakciókat idézhetnek elő. Az erős oxidálószerek exoterm reakciókat okozhatnak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál körülmények között nincs. A hőbomlástermékek (tűz esetén) az 5. szakaszban vannak feltüntetve.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

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

Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva
Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva
Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva

DER K427 B 

LD50 szájon át, patkány > 2000 mg/kg (Az eredmények egy hasonló terméken alapulnak)

LD50 bőrön át, patkány > 2000 mg/kg (Az eredmények egy hasonló terméken alapulnak)

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva
pH-érték: 3,3 – 4,5

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Bár a termék nem minősül irritálónak, megjegyezzük, hogy hosszabb ideig tartó érintkezés 
enyhe irritációt okozhat.
pH-érték: 3,3 – 4,5

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Ez a termék várhatóan nem érzékenyít.
Csírasejt-mutagenitás : Nem állnak rendelkezésre adatok.
Rákkeltő hatás : Nem állnak rendelkezésre adatok.
Reprodukciós toxicitás : Nem állnak rendelkezésre adatok.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nem állnak rendelkezésre adatok.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nem állnak rendelkezésre adatok.
Aspirációs veszély : Normál használat esetén nem várható aspirációs veszély.
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11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok
Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
egészségi hatásokról

: Adatok nem állnak rendelkezésre

11.2.2. Egyéb információk
Lehetséges káros hatások az emberi egészségre 
és lehetséges tünetek

: A termék megfelelő kezelése esetén nem várhatóak tünetek,A terméknek való kitettséggel 
kapcsolatban semmilyen hatás nem ismert.

Egyéb információk : Tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján a termék nem káros az 
egészségre, ha a megadott ajánlásoknak megfelelően helyesen kezeljük.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Akut akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva
Krónikus akvatikus toxicitás : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

DER K427 B 

LC50 - Hal [1] 10 – 100 mg/l (értékelés)

EC50 - Rákok [1] > 10 mg/l (értékelés)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
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Perzisztencia és lebonthatóság Ez a termék nem gyorsan biológiailag lebomló.

12.3. Bioakkumulációs képesség
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Bioakkumulációs képesség Ez egy nagy molekulatömegű anyag, ezért nem hatol át a membránsejteken. Nem lesz 
bioakkumuláció.

12.4. A talajban való mobilitás
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Ökológia - talaj Nem áll rendelkezésre információ.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
környezeti hatásokról

: Adatok nem állnak rendelkezésre

12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások : Egyik sem említésre méltó.
Kiegészítő adatok : Vizes oldatban ez a termék flokkulációval és kicsapással eltávolítható. Szuszpendált 

anyagok jelenlétében könnyen eltávolítható a vizes közegből. Ez a termék nem tartalmaz 
halogén szerves vegyületeket.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : Ha ezt a terméket hulladékként kell ártalmatlanítani, a végső felhasználónak az európai, 
nemzeti és helyi előírásoknak megfelelően kell ezt megtennie. Kizárólag erre felhatalmazott 
cégeket használjon. Az üres tartályokat és a termékmaradványokat nem szabad vízzel 
kimosni, ez a termék nem megfelelő oldódását idézné elő, és növelné az ártalmatlanítandó 
hulladék mennyiségét. A terméket a lehető legnagyobb mértékben szívja ki, és az üres 
tartályt a 13.1. szakasz figyelembevételével ártalmatlanítsa.

Kiegészítő adatok : Tartsa be a jelen biztonsági adatlap 7. és 8. szakaszában szereplő ajánlásokat. Lásd a 
biztonsági adatlap 2. szakaszát.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

UN-szám (ADR) : Nem alkalmazható
UN-szám (IMDG) : Nem alkalmazható
UN-szám (IATA) : Nem alkalmazható
UN-szám (ADN) : Nem alkalmazható
UN-szám (RID) : Nem alkalmazható

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (IATA) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (ADN) : Nem alkalmazható
Helyes szállítási megnevezés (RID) : Nem alkalmazható

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : Nem alkalmazható

IMDG
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : Nem alkalmazható

IATA
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : Nem alkalmazható

ADN
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : Nem alkalmazható

RID
Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : Nem alkalmazható

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható
Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes : Nem
Tengeri szennyező anyag : Nem
Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre
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14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Szárazföldön történő szállítás
Nem alkalmazható

Tengeri úton történő szállítás
Nem alkalmazható

Légi úton történő szállítás
Nem alkalmazható

Belföldi folyami szállítás
Nem alkalmazható

Vasúti szállítás
Nem alkalmazható

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

15.1.1. EU-előírások
Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot ≥ 0,1 % / SCL
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
hatálya alá tartozó anyagot.
Nem tartalmaz a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i 2019/1021/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet hatálya alá tartozó anyagot.

15.1.2. Nemzeti előírások

Németország
Veszélyességi osztály vízre (WGK) : WGK 3, Fokozottan veszélyes a vízre (AwSV 1. melléklet szerinti besorolás)
Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől 
(12. BImSchV)

: Nem esik a(z) Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) hatálya alá

Raktározási osztály (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nem gyúlékony folyadékok
Hollandia
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában
SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Egyik összetevője sem szerepel a listában

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A terméket keveréknek kell tekinteni. A besorolását figyelembe véve nem szükséges annak kémiai biztonsági értékelését elvégezni.
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16. SZAKASZ: Egyéb információk

Utalások változásra

Szakasz Változott tétel Módosítás Megjegyzések

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott 
káros egészségi hatásokról

Hozzáadva

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott 
káros környezeti hatásokról

Hozzáadva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) - megjegyzés

Hozzáadva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) - megjegyzés

Hozzáadva

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció - 
megjegyzés

Hozzáadva

Reprodukciós toxicitás - megjegyzés Hozzáadva

Csírasejt-mutagenitás - megjegyzés Hozzáadva

Rákkeltő hatás - megjegyzés Hozzáadva

Aspirációs veszély - megjegyzés Hozzáadva

SDS EU formátum Hozzáadva

Felváltja ezt Módosítva

Felülvizsgálat dátuma Módosítva

Kibocsátási dátum Módosítva

1.1 Név Hozzáadva

3 Összetétel/összetevőkre vonatkozó 
információk

Módosítva

4.1 Elsősegélynyújtás lenyelést követően Módosítva

4.2 Tünetek/hatások intravénás alkalmazást 
követően

Hozzáadva

4.3 Egyéb orvosi vélemény vagy kezelés Módosítva

5.2 Tűz esetén veszélyes bomlástermékek Módosítva

6.1 Vészhelyzeti tervek Módosítva

7.2 Összeférhetetlen termékek Hozzáadva

8.2 Fogyasztói expozíció korlátozása és 
felügyelete

Hozzáadva

9.1 Robbanásveszélyes tulajdonságok Hozzáadva

9.1 Sűrűség Módosítva

9.1 Külső jellemzők Módosítva

9.1 Szín Módosítva

11.1 LD50 bőrön át, patkány Módosítva

12.4 Ökológia - talaj Hozzáadva

15.1 Raktározási osztály (LGK) Hozzáadva

16 Egyéb információk Hozzáadva
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Rövidítések és betűszavak

REACH EK 1907/2006 rendelet. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról. 
CLP: osztályozás, címkézés és csomagolás. 1272/2008/EK rendelet. 
DNEL: származtatott hatásmentes szint. 
PNEC: Előre jelzett hatástalan koncentráció. 
PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. 
vPvB: nagyon tartósan megmaradó és nagyon bioakkumulatív.

Egyéb információk : A termék biztonsági adatlapjának legfrissebb változata a 
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/ linken érhető el.

A H és az EUH mondatok teljes szövege

Aquatic Chronic 3 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória

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

Aquatic Chronic 3 H412 Számítási módszer

Régiókra érvények Biztonsági adatlapok : DE;DK;ES;FI;FR;HU;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Biztonsági adatlap (SDS), EU

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


