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1. Az anyag, illetve a keverék, valamint a vállalkozás megnevezése 

1.1 Termékazonosító 
Kereskedelmi név: HVPO olaj-eltávolító 

 
1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Az anyag/keverék felhasználása 
Olaj- és zsíreltávolító tisztítószer 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai  

Gyártó / Szállító 
Schencking & Bury GmbH 

Utca / postafiók 
Alte Ziegelei 12 

Országkód/ir.szám/helyiség 
D-85386 Eching 

Műszaki információs kapcsolattartó pont 
Schencking & Bury, Alte Ziegelei 12, D-85386 Eching 

Telefon / fax / e-mail 
0049-8133-9133 / 0049-8133-9134 /schencking@schencking-bury.de 

1.4 Vészhívószám 
0049-08133-9133 vagy 0049-177-4775777 

 
 
 

2. Lehetséges veszélyek 

2.1 A keverék besorolása  
Szem-és bőrizgató hatású  

GHS-besorolás 
Súlyos szemsérülés / -irritáció, 1-es kategória H318 

 
 

2.2 Címkézési elemek 
 

Címkézési elemek a 1272/2008 (EK) rendelet (anyagok)/ 1999/45/EK 
(keverékek) irányelv alapján 

 
Piktogram / veszélyszimbólum: 

 
Jelzőszó / veszély megnevezése: 
Veszély 

 
A címkézésen megjelenítendő veszélyt jelző elemek: 

 

 
Figyelmeztető mondatok 

H318 Súlyos szemsérülést okoz 
 

Biztonsági tudnivalók 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó 
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P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305 + P 351 + P 338 Szembe kerülés esetén: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott 

esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. 
P303 Ha bőrre kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani, a bőrt le kell 

öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
További címkézési elemek 

 
2.3 Egyéb veszélyek 

Lenyelés, belélegzés, valamint bőrrel való érintkezés esetén egészségkárosító hatású 
 
 
 

 
3. Összetétel/ az összetevők adatai 

 

3.2 Keverékek 
 

 
Anyagnév: alkohol-etoxilát 
EG-szám: Polymer CAS-szám: 68439-45-: Index-szám: REACH-regisztrációs sz.: Polimerek 

részaránya: 5-15 % 
Súlyos szemsérülés/-irritáció, 1-es kategória H318 Akut 
dermális toxicitás, 4-es kategória H312 
Akut orális toxicitás, 4-es kategória H302 

(Besorolás a 67/548/EGK irányelv alapján) (Besorolás az 
1272/2008.sz. (EK) rendelet alapján) 

 
 

Anyagnév: benzolszulfonsav / nátriumsók 
EG-szám: 270-115--7 CAS-szám: 68411-30-3 Index-szám: REACH-regisztrációs sz.: 01-2119489428-22-0000 

Részarány: 1-5 % 
Súlyos szemsérülés/-irritáció, 1-es kategória, H318, 
Lenyelés esetén egészségkárosító 4 orális, H302 Bőrmaró és 

-irritáló hatású, 2-es kategória H315 (besorolás a 
67/548/EGK irányelv alapján) 
(Besorolás a 1272/2008 sz. (EK) rendelet alapján) 

 
(A hivatkozott figyelmeztető mondatok szövege a 16. bekezdésben található) 

 

 
 

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedés leírása  
A szennyezett, átitatódott ruházatot azonnal vegye le A 
szembe kerülést és a bőrrel való érintkezést kerülje 

Belélegzést követően 
Gondoskodjon friss levegőről, panaszok esetén forduljon orvoshoz 

Bőrrel való érintkezést követően  
Bő vízzel öblítse le  

Szembe kerülés esetén 
Bő vízzel óvatosan, a szemhéjak alatt is öblítse ki, és forduljon orvoshoz 

Lenyelést követően 
A szájat bő vízzel öblítse ki. Ne erőltesse a hányást, panaszok esetén forduljon orvoshoz 

 

4.2 A legfontosabb akut és késve fellépő tünetek és hatások 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

4.3 Azonnali orvosi segítségnyújtásra, illetve speciális kezelésre vonatkozó tudnivalók 
Mutassa meg a kezelőorvosnak ezt a biztonsági adatlapot 
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5. Tűzoltási intézkedések 
 

5.1 Oltóanyagok 
Megfelelő: Alkoholálló hab, vízpermet vagy vízköd Nem megfelelő: az 
éles vízsugár kerülendő 

5.2 Az anyagból, illetve a keverékből eredő speciális veszélyek 
Nem áll rendelkezésre információ 

5.3 Tudnivalók a tűzoltáshoz 
Tökéletlen égés esetén szén-monoxid szabadulhat fel. Gondoskodjon a szennyezett 
oltóvíz hatósági előírásoknak megfelelő eltávolításáról. 

 
 

6. Intézkedések véletlen kibocsátás esetén 
 

6.1 Személyekre vonatkozó óvintézkedések, védőfelszerelések, valamint a vészhelyzetekben 
alkalmazandó eljárások 

Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe kerülést 
 
 
6.2 Környezetvédelmi intézkedések 

Nem szabad a csatornarendszerbe, felszíni vizekbe, illetve a talajba/ talajvízbe engedni 
 
 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Folyadékmegkötő anyaggal (általános megkötőanyag, kovaföld vagy savkötő stb.) itassa fel 
 
 

6.4 Utalás más bekezdésekre 
Lásd a 7-es és 8-as pontban felsorolt védelmi intézkedéseket 

 
 

 
7. Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülje a bőrrel való érintkezést és a szembe kerülést. A feldolgozás során keletkező gőzök irritálhatják a 
légzőszerveket és a szemet. Kizárólag jól szellőző helyiségekben szabad használni. 

 
Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések 
nem szükséges 

Por- és aeroszolcsökkentő intézkedések 
A permetezőkészülékek használata esetén légzésvédőt kell viselni 

Környezetvédelmi intézkedések 
A termék talajvízbe kerülését megelőző intézkedések 

Általános higiéniai intézkedések 
A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai intézkedések alkalmazandók 
Élelmiszerrel sem közvetlen, sem közvetett módon nem érintkezhet 
Használat közben tilos enni vagy inni 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenség figyelembe vételével 

A tárolási feltételekre vonatkozó információ 
Fagymentes tárolás  
Tárolási hőmérséklet 50° C alatt.  
Tárolja sötét helyen 
A tárolóedényt tartsa légmentesen lezárva 
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A raktárhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények 
Műanyagból vagy nemesacélból készült tárolóedények 

 
Tárolási osztály: 
Nem éghető folyadék 

7.3 Specifikus végfelhasználások 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

 
 
 
 

8. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése / Személyes védőfelszerelés 

8.1 Az ellenőrzendő paraméter nem tartalmaz foglalkozási expozíciós határértékű anyagokat 
Nem szükséges 

 

8.2 Az expozíció korlátozása és ellenőrzése 
Nem szükséges 

 

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrző berendezések 
Nem szükséges 

8.2.2 Egyéni óvintézkedések - személyes védőfelszerelés  

Szem-/ arcvédelem Szorosan záródó védőszemüveg 

 
Bőrvédelem Védőkesztyű  
Kesztyű 

Vegyszerálló védőkesztyű 
 

Egyéb bőrvédő 
Védőöltözet 

 
Légzésvédő 

Védőmaszk, amely adott esetben megakadályozza az aeoroszolok belélegzését (szórópalack használata esetén) 
 

Hőség / hideg elleni védelem 
Nem szükséges 

 
8.2.3 A környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése: A permetköd-koncentrációt el kell kerülni 

 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó adatok 
Megjelenés 
Halmazállapot: 
Szín: 

folyékony 
színtelentől nagyon halványan sárgásig 

Szag: enyhe 
Szagküszöbérték: nem alkalmazandó 
pH-érték: 8,2 
Olvadáspont/ Fagypont:  nem alkalmazandó 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: >90°  
Lobbanáspont: nem alkalmazandó  
Párolgási sebesség : nem alkalmazandó  
Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot): nem alkalmazandó 
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alsó/felső tűz- és 
robbanásveszélyességi határértékek: 

nem alkalmazandók 

Gőznyomás: nincs meghatározva 
Gőzsűrűség: nincs meghatározva 
relatív sűrűség:  1,014 
Oldhatóság(ok): teljes mértékben oldható 
Megosztási hányados: 
n-oktanol/víz: 

nincs meghatározva 

Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazandó 
Bomlási hőmérséklet : nem alkalmazandó 
Viszkozitás: nincs meghatározva 
robbanási tulajdonságok: nem alkalmazandó 
oxidálási tulajdonságok: nem alkalmazandó 

 

 
9.2 Egyéb adatok 

Nem áll rendelkezésre információ 
 
 

 
10. Stabilitás és reakcióképesség 

 

10.1 Reakcióképesség 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

10.2 Kémiai stabilitás 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

10.4 Elkerülendő körülmények 
50°C feletti hőmérséklet, 0°C alatti fagy. 

 

10.5 Összeférhetetlen anyagok 
Nem áll rendelkezésre információ 

 

10.6 Veszélyes bomlástermékek 
Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén nem történik bomlás 

 
 
 
11. Toxikológiai adatok 

 

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó adatok 

 Keverékekhez az alábbi hatások vonatkozásában 

akut toxicitás 
alkohol-etoxilát 5-15 % LD 50 (orális): 300 mg/kg 

 
irritáció 
alkohol-etoxilát 5-15 % LD 50 (dermális 2000 mg/kg) 
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Maró hatás 
Benzolszulfonsav 5-15 % nem összeadódó 
Az anyag besorolása: 2-es kategória 
SCL: 2-es kategória 10 % (általános határérték) 
Súlyos szemsérülés/-irritáció  
Fontosabb összetevők: 
Benzolszulfonsav 5-15 % nem összeadódó Az 
anyag besorolása: 1-es kategória 

SCL: 1-es kategória 3 % (általános határérték) 2-es kategória: 10% (általános határérték)  
Alkohol-etoxilát 5-15 % nem összeadódó 
Az anyag besorolása 1-es kategória 
1-es kategória 3 % (általános határérték) 2-es kategória: 10% (általános határérték) 
Szenzibilizáció 
Nem ismert szenzibiláló hatás  
Ismételt dózisnál fellépő toxicitás  
nem ismert 
Karcinogenitás  
nem ismert 
Mutagenitás  
nem ismert 
Reprodukciós toxicitás 
nem ismert 

 

 
12. Környezetre vonatkozó adatok 

 

12.1 Toxicitás 
Akvatikus toxicitás 
alkohol-etoxilát 5-15% LD 50 (orális): 300 mg/kg 
EC 50 >10<100 mg/l (algatoxicitás) 

>100 mg/l (akut baktériumtoxicitás)  
LC 50 >10<100 mg/l (akut haltoxicitás) 

 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 
Biológiailag könnyen lebontható 

 

12.3 Bioakkumulációs képesség 
Nem áll rendelkezésre további információ 

 

12.4 Mobilitás a talajban 
2-es vízveszélyességi osztály (önbesorolás). Nem szabad a talajvízbe, vizekbe, illetve csatornarendszerbe 
engedni. 

 

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredménye 
Nem alkalmazandó 

 

12.6 Egyéb káros hatások 
Nem áll rendelkezésre további információ 

 
 
 
13. Ártalmatlanítási útmutató 

 

Hulladékkezelési eljárás 
13.1 A helyi hatósági előírások betartása mellett kell ártalmatlanítani. 

Ne ártalmatlanítsa a háztartási hulladékkal együtt. Ne engedje a csatornarendszerbe. 
 

A szennyezett csomagolások kezelése 
A tárolóedényt vízzel tisztítsa le. A megtisztított tárolóedényt újrafelhasználás céljából adja vissza. 
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A hulladékjegyzék-rendelet (AVV) szerinti EWC-kód 
070101 

 
 

Különleges óvintézkedések 
nem szükséges 

 
 

Ide vonatkozó uniós, illetve egyéb rendelkezések 
A hulladékkulcs hozzárendelése az európai hulladék-katalógusról szóló rendeletnek (hulladékkatalógus-rendelet 
EAK) megfelelően ágazat- és folyamatspecifikusan kell történjen. Erre a termékre az európai hulladékjegyzék 
alapján nem lehet EWC-kódszámot megállapítani, mivel csak a felhasználó általi felhasználási mód teszi lehetővé a 
hozzárendelést. Az EWC-kódszám a helyi hulladékkezelővel való egyeztetés útján kerül megállapításra. 

 

 
 
 
 

14. Szállítási adatok 
 

14.1 ENSZ-szám 
nincs megadva 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Szárazföldi szállítás ADR/RID 

nincs megadva 

 
Légi szállítás IMDG-kódex / ICAO-TI / IATA-DGR 

nincs megadva 

14.3 Szállítási veszélyességi osztályok 
nincs megadva 

 

14.4 Csomagolási csoport 
nincs megadva 

14.5 Környezeti veszélyek 
Környezetkárosító anyagok jelölése 
nincs meghatározva 

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó részére 
nincs megadva 

14.7 Tömegáru-szállítás a 73/ 78 MARPOL- egyezmény II. melléklete, valamint az IBC-kódex szerint 
nem alkalmazandó 

 

15. Jogszabályok 
 

15.1 Biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírások / az anyagra illetve a keverékre 
vonatkozó specifikus előírások 

 
Uniós előírások pl. 

 
Címkézés a 1272/2008 sz. (EK) rendelet alapján 
A gyermekek és fiatalok foglalkoztatási korlátozása a 94/33/EK irányelv, és a megfelelő tagállami 
rendelkezések alapján 

 

 
648/2004.sz. EK rendelet (mosó- és tisztítószerekről szóló rendelet) 

Korlátozások az 1907/2006 EK rendelet VIII. címe alapján 
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Tagállami előírások pl.: 
 

2-es vízveszélyességi osztály (önbesorolás) vízre veszélyes 

 
További releváns előírások 
Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések Üzembiztonsági adatlap 

 
M 004 "Irritáló anyagok / maró anyagok"  
M 051 "Veszélyes vegyi anyagok" 
M 050 "Egészséget veszélyeztető anyagokkal való bánásmód" 
M 053 "A veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi óvintézkedések" 

 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

 
Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 

 
 
 
16. Egyéb adatok 

 

Általános 
Az adatok ismereteink jelenlegi állásán alapulnak, ennek ellenére nem jelentenek biztosítékot a termék 
tulajdonságaira vonatkozóan, továbbá semmilyen szerződéses jogviszonyt nem alapoznak meg. 

A P- és H-mondatok szövege, a figyelmeztető mondatok, biztonsági útmutatások és / vagy biztonsági 
tudnivalók, melyekre a 2-15. bekezdés hivatkozik 

 
A 1272/2008 sz. (EK) rendelet alapján 
Az anyagot a CLP-rendelet alapján sorolták be és jelölték  
Veszélyt jelző piktogramok: GHS05 

Figyelmeztető mondatok 
H302: Lenyelve egészségkárosító 
H312: Bőrrel érintkezve vagy belélegezve egészségkárosító 
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H315: Bőrirritáló hatású 
H318: Súlyos szemkárosodást okoz 
Biztonsági tudnivalók 
P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
P102: Gyermekektől elzárva tartandó 
P264: A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni 
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303 + P361 + P353: BŐRREL (vagy hajjal) VALÓ ÉRINTKEZÉS ESETÉN: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal el kell távolítani, a bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P330: A szájat ki kell öblíteni. 
P501: Az anyag / a tárolóedény ártalmatlanítása a helyi / regionális / tagállami / nemzetközi rendelkezéseknek 
megfelelően 

 

 
A keverékek CLP-jelölése (2015-ig önkéntes információként adható a címkéhez az 1999/45/EK irányelv 
alapján) 

 
 

Rövidítések 
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Biztonsági adatlap az 1907/2006. sz. (EK) rendelet alapján (módosítva a 

453/2010.sz. (EU) rendelet által) 
 

Kiállítva: 2013.08.22. Átdolgozva: 2013.08.30. 
Érvényes: 2013.09.02-tól Verzió: 2013-2.0 

Jelmagyarázat 
ADR Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról  
BImSchV A környezetre káros behatások elleni védelemről szóló német szövetségi törvény 
CAS Chemical Abstracts Service 
DIN A Német Szabványügyi Intézet szabványa  
EC Effektív koncentráció 
EK Európai Közösség 
ESZ Európai szabvány 
IATA-DGR International Air Transport Association-Dangerous Goods Regulations 
IBC- kódex A veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat  

ICAO- TI International Civil Aviation Organization-Technical Instructions (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát szolgáló 

Műszaki Utasítások) 
IMDG- Code International Maritime Code for Dangerous Goods  
ISO A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet szabványa 
IUCLID Nemzetközileg egységesített kémiai információs adatbázis 
LK Letális koncentráció 
LD Letális dózis 
log Kow Az oktanol és víz közötti megosztási hányados 
n.m. nincs meghatározva 
n.iv. nem idevonatkozó 
MARPOL Maritime Pollution Convention = Egyezmény a hajók által okozott környezetszennyezés megszüntetéséről  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) 
PBT Perzisztens, biológiailag felhalmozódó, toxikus 
RID Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat  
TRGS Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki előírások 
UN United Nations (Egyesült Nemzetek Szervezete) 
VOC Volatile Organic Compounds (illékony szerves vegyületek)  
vPvB erősen perzisztens és biológiai felhalmozódásra erősen hajlamos 
VwVwS Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (Vízre veszélyes anyagok szabályozásáról szóló előírás)  
WGK Wassergefährdungsklasse (vízveszélyességi osztály) 
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