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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 : Tork Toilet Seat Cleaner 
 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Mosó- és tisztítószerek fogyasztói használata 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Nincs további információ 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

SCA Hygiene Products Kft 
Budakeszi ut. 51 
1021 Budapest - Hungary 
T +36-1-392-2100 - F +36-1-392-2160 
virag.badar-szabo@sca.com - www.sca.com 

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : +36 80 20 11 99 (National Emergency Phone Number - free of charge in Hungary) 
 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint# 

 

Flam. Liq. 3 H226  
   

A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. bekezdésben 
 
  

Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján 

R10 

Az R-mondatok teljes szövegét lásd 16. bekezdésben 
 
 

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

Nincs további információ 
 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]  

Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) : 

 

GHS02 

     

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem 

A figyelmeztető mondatok (CLP) : H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P102 - Gyermekektől elzárva tartandó 
P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás 
P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó 
P370+P378 - Tűz esetén: az oltáshoz víz használandó 
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: megfelelő hulladékkezelés a helyi 
előírásoknak megfelelően. 

 
 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet. 

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyag 

Nem alkalmazható 
 

 



Tork Toilet Seat Cleaner 
Biztonsági adatlap  
A 453/2010 sz. (EU) rendeletnek megfelelően 

 

20/02/2014 HU (magyar)  2/6 
 

3.2. Keverék 
 

Név Termékazonosító % Osztályozás szerint utasító 
67/548/EEC 

Ethanol 
substance with national workplace exposure limit(s) (HU) 

(CAS-szám) 64-17-5 
(EC sz) 200-578-6 
(EU-szám) 603-002-00-5 
(REACH sz) to be provided 

10 - 30 F; R11 
 

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (CAS-szám) 67-63-0 
(EC sz) 200-661-7 
(EU-szám) 603-117-00-0 
(REACH sz) not available 

1 - 5 F; R11 
Xi; R36 
R67 
 

 
 

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

Ethanol 
substance with national workplace exposure limit(s) (HU) 

(CAS-szám) 64-17-5 
(EC sz) 200-578-6 
(EU-szám) 603-002-00-5 
(REACH sz) to be provided 

10 - 30 Flam. Liq. 2, H225 

propán-2-ol, izopropil-alkohol, izopropanol (CAS-szám) 67-63-0 
(EC sz) 200-661-7 
(EU-szám) 603-117-00-0 
(REACH sz) not available 

1 - 5 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 

A R- és H-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet 
  

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt a szennyezett területrõl távolítsa el és vigye szabad levegõre. Ha a tünetek 
továbbra is fennállnak, hívjon orvost. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Mossa le szappannal és bő vízzel. Ha az irritáció erősödik, forduljon orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Azonnal mossa ki bő vízzel legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell 
kérni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájat alaposan ki kell öblíteni vízzel. Itasson sok vizet. Itasson vizet a sérülttel, ha teljesen 
eszméleténél/magánál van. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

 

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

Nincs további információ 
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nincs további információ 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : száraz oltópor, alkoholnak ellenálló hab, széndioxid (CO2), vízpermet, homok, föld. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : szén-oxidok (CO és CO2). Magas hőmérsékleten mérgező gázok szabadulhatnak fel. 

Robbanásveszély : A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védőfelszerelés tűzoltás közben : Használjon önálló légzőkészüléket kell viselni. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 

Vészhelyzeti tervek : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni. Használjon 
megfelelő védőöltözéket. 

Vészhelyzeti tervek : Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Visszatartásra : Tartalmaz olyan kiömlött gátak vagy abszorbenssel, hogy megakadályozzák a migráció és a 
belépés csatornákba vagy patakok. 
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Tisztítási eljárás : Tartalmaz és / vagy elnyelik kiömlött inert anyaggal (homok, vermikulit vagy más megfelelő 
anyag), majd helyezze megfelelő tartályba. Zárt tartályokba gyűjteni és ártalmatlanításra 
elszállítani. A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Nincs további információ 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

További veszélyek a kezelés során : Használat közben gyúlékony pára-levegő keverék jöhet létre. 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Kerülni kell a bőrrel, szemmel és ruhával. Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol 
tartandó. Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus kisülések veszélyének elkerülése érdekében 
rendszert megfelelően földelni kell. 

Egészségügyi intézkedések : Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a 
kezét és minden egyéb kitett területet. Távolítson el minden szennyezett ruházatot és lábbelit. A 
beszennyeződött ruhadarabokat a következő használat előtt ki kell mosni. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Tárolja száraz, hűvös és nagyon jól szellőző helyen. Relatív páratartalom (%): felett 50%. Tartsa 
távol a közvetlen napfénytől. 

Maximális tárolási idő : 6 év 

Raktározási hőmérséklet : ≤ 30 Tárolt fagymentes 

Tárolási terület : Tartsa légmentesen zárt, szivárgásbiztos konténerekben. Tartsa távol minden gyújtóforrástól 
(beleértve az elektrosztatikus kisüléseket is). 

Különleges csomagolási előírások : Az eredeti edényben tartandó. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Nincs további információ 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 

Ethanol (64-17-5) 

Magyarország AK-érték 1900 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 7600 mg/m³ 
 

 

 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés : Szemmosó berendezést vagy biztonsági zuhanyt kell telepíteni minden robbanásveszélyes hely 
közelébe. 

Egyéni védőfelszerelés : Fröccsenésveszély esetében: védőszemüveg. Kesztyű. Magas gáz/gőz koncentráció: gázmaszk 
A típusú szűrővel. 

   
Kézvédelem : Viseljen alkalmas, az EN374 szerint bevizsgált kesztyűt. 

Védőszemüveg : Szabvány EN 166 - Személyi szemvédelem. 

Bőr- és testvédelem : Megfelelő védőruházatot kell viselni. 

Légzésvédő : Nem megfelelő szellőzés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Forma : Folyékony 
  

Külső jellemzők : Színtelen folyadék. 

Szín : Színtelen. 
  

szag : alkoholszag. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : 6,5 
  

Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási 
sebesség 

: Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Fagyáspontpont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Lobbanáspont : 28 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

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

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Sűrűség : 0,96 kg/l 

Oldékonyság : teljesen oldható. 
  

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanékony tulajdonságai vannak : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Égést segítő tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

 

9.2. Egyéb információk 

Nincs további információ 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Normál feltételek mellett stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel Hosszadalmas fűtés, mint a füst, szénmonoxid és-dioxid, a NOx. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. Vapours mix easily with air, leading to the formation of explosive 
air/vapour mixture. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erős oxidálószerek. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Aucun connu. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás : Nincs osztályozva 
 

 
 

Ethanol (64-17-5) 

LD50 szájon át, patkány 10470 mg/kg (OECD 401) 
LC50 inhaláció, patkány (mg/l) > 124,7 mg/l/4ó (OECD 403) 

ATE (orális) 10470,000 mg/testtömegkilogramm 
 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: 6,5 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva 

pH-érték: 6,5 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva 

Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva 
 

 

Reprodukciós toxicitá : Nincs osztályozva 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Nincs további információ 
 

 
 
 
 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nincs további információ 
 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Tork Toilet Seat Cleaner  

Bioakkumulációs képesség Kis mértékű biológiai felhalmozódás. 
 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

Nincs további információ 
 
 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Tork Toilet Seat Cleaner  

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet PBT-kritériumait, XIII. melléklet. 

Ez az anyag/szervetlen nem elégíti ki a REACH-rendelet vPvB-kritériumait, XIII. melléklet. 
 

 
 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nincs további információ 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : Megfelelnek a vonatkozó helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás. 

Hulladékkezelési módszerek : Ne ürítse ki olyan helyekre, ahol a felhalmozódás veszélyes lehet. 

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó 
ajánlások 

: Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. 

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó 
ajánlások 

: Kezeljük óvatosan az üres konténereket, mert a bennmaradó pára gyúlékony. 

Kiegészítő adatok : Kezeljük óvatosan az üres konténereket, mert a bennmaradó pára gyúlékony. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

Elvárásainak megfelelően ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

 

14.1. UN-szám 

UN-szám (ADR) : 1170 

UN-szám (IATA) : 1170 

UN-szám (IMDG) : 1170 
 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

A szállítás hivatalos megjelölése : ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) / ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) 

Szállítási dokumentum leírása : UN 1170, 3, II, (D/E) 
 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Osztály (ENSZ) : 3 

Osztályozási kód (ENSZ) : F1 

Osztály (IATA) : 3 

Osztály (IMDG) : 3 

Veszélyességi címkék (ENSZ) : 3 

 
 

14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ENSZ) : II 
Csomagolási csoport (IMDG) : II 
 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes 

Tengeri szennyező anyag 

: 

: 

Nem 

Nem  

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre. 
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14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

14.6.1. Szárazföldön történő szállítás 

Veszélyességi jelző : 33 

Osztályozási kód (ENSZ) : F1 

Narancs lemezek : 

 
Speciális rendelkezés (ADR) : 144, 601 

Szállítási kategória (ADR) : 2 

Alagútkorlátozási kód : D/E 

Korlátozott mennyiségek (ADR) : 1L 

Engedményes mennyiség (ADR) : E2 

14.6.2. Tengeri úton történő szállítás 

Nincs további információ 

14.6.3. Légi úton történő szállítás 

Nincs további információ 

14.6.4. Belvízi szállítás 

Nincs további információ 
 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex 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 
 

Nem XVII korlátozások 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyag 
 
 

  

 

Seveso :  

15.1.2. Nemzeti előírások 

Nincs további információ 
 
 
 
 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nincs további információ 
  

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 
 

 
 

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege:: 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/-irritáció Kategória 2 

Flam. Liq. 2 gyúlékony folyékony anyagok Kategória 2 
Flam. Liq. 3 gyúlékony folyékony anyagok Kategória 3 

STOT SE 3 Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció) Kategória 3 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz 
H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 
R10 Kis mértékben tűzveszélyes 

R11 Tűzveszélyes 
R36 Szemizgató hatású 

R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat 
F Tűzveszélyes 

Xi Irritatív 
 

 

 
SDS EU (REACH II) 
 
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 
 


