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

1.1. Termékazonosító 

Termék :  árucikk 

Termék neve : Tork Nedves Kéztisztító Kendő 

Termékkód : 190592 
 

1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása 

Felhasználása : kéztisztítás 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználás 

Nincs elérhető információ. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

SCA Hygiene Products Kft. 

H-1021 Budapest, Budakeszi út 51. 

Telefon: +36 1 392 2100 

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: aniko.redey@sca.com 

1.4. Sürgősségi telefon 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) : napközben: +36 1 476 6464 éjjel-nappal hívható száma: +36 80 20 11 99 
 

2. szakasz:  A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag, a keverék azonosítása  

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint: nem szükséges. 

Fizikai-kémiai-, egészégi- és környzeti hatás: a CLP szerint fizikai-kémiai, egészségi és környezeti veszélyességi osztályokba nem sorolandó. 
 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés elemei a 1272/2008/EK rendelet szerint 
Nincs címkézési kötelezettség.  

2.3. Egyéb veszély 

Nincs további információ 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyag 

Nem alkalmazható 

3.2. Keverék 
 

 

A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely a REACH rendelet II. melléklete alapján a biztonsági adatlap 3.2. szakaszban feltüntetésre 
kötelezett   

4. szakasz: Elsősegély-nyútjási intézkedések 
 

4.1. Description of first aid measures 

Belégzés után : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni. Ha légzési nehézség jelentkezik, akkor hívjuk a TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTOT vagy forduljunk orvoshoz. 

Bőrrejutás esetén : Ha irritáció jelentkezik kérjük ki orvos tanácsát.  

Szembekerülés esetén : HA SZEMBE JUT: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha irritáció kialakul, akkor azonnal 
forduljunk szakorvoshoz. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag : a környezetben égő anyagok alapján célszerű kiválasztani. 
 

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : hő hatására a tárolóedényzet megrepedhet. 

Veszélyes égéstermékek a tűzben : szén-oxidok (CO és CO2). 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védőfelszerelés a tűzoltóknak: : különleges személyi védelem,  teljes védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független 
légzőkészülék szükséges. 

Egyéb információ : a szennyezett tűzoltóvíz ne jusson a környezetbe. 
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6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános előírások : óvintézkedések és a kezelési, a tárolási tudnivalók a 7. és 8. szakaszban találhatóak. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedjük, hogy felszíni vízekbe vagy csatornába jusson. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 

Takarítási módszerek :  a szokásos takarítási módszerekkel, tisztítószerek használatával.  
Kerüljük az oldószer-tartalmú tisztítószerek használatát. 

 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Óvintézkedés biztonságos kezelés esetén :   különleges előírás nincs.  
Különleges tűz- és robbanásvédelmi intézkedés nem szükséges. 
A 8. szakaszban találhatóak az expozíció ellenőrzésére vonatkozó intézkedések és a személyi 
védőfelszerelésekre vonatkozó információk. 

Higiéniai előírások : a termék használata közben ne együnk, ne igyunk és ne dohányozzunk. 
 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási körülmények : száraz helyen tároljuk. 

Nem összeférhető anyagok : erős oxidálószerek, erős savak. 

Tárolás : biztosítsunk megfelelő szellőzést a raktárhelységben. 

Csomagolási előírás : a tárolóedényzetet tartsuk jól lezárva, száraz helyen. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok) 

Nincs további információ. 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 

A munkahelyi levegőben megengedett határértékek a 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet alapján: a termék nem tartalmaz olyan összetevőt 
melyre vonatkozólag határérték megállapítás történt 

 

 

8.2. Expozíció ellenőrzése 

Szemvédelem : kerüljük el a termék szembejutását. 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot : Szilárd  

Megjelenési forma : Nedves, illatosított kendő 

Szín : Nincs elérhető adat  

Szag : Jellemző  

Szagküszöb : Nincs elérhető adat  

pH : 5 - 7  

Relatív párolgási sebesség (butil-acetát=1) : Nincs elérhető adat  

Olvadáspont : Nincs elérhető adat  

Dermedéspont : Nincs elérhető adat  

Forráspont : Nincs elérhető adat  

Lobbanáspont : Nincs elérhető adat  

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs elérhető adat  

Bomlási hőmérséklet : Nincs elérhető adat  

Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) : Nincs elérhető adat  

Gőznyomás : Nincs elérhető adat  

Relatív gőzsűrűsűg 20°C-on : Nincs elérhető adat  

Relatív sűrűség : Nincs elérhető adat  

Oldékonyság : nem oldódik  

Megoszlási hányados, Log Pow : Nincs elérhető adat  

Kinematikus viszkozitás : Nincs elérhető adat  

Dinamikus viszkozitás : Nincs elérhető adat  

Robbanási tulajdonságok : Nincs elérhető adat  

Oxidáló tulajdonságok : Nincs elérhető adat  

Robbanási határok : Nincs elérhető adat  

 

9.2. Egyéb információ 

Nincs további információ. 
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10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Nem jellemző, normál körülmények között. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Stabil normál körülmények és előírásszerű használat, tárolás esetén. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Nem lép fel normál körülmények között. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Nedvesség, hőhatás, fény. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Peroxidok. Erős oxidálószerek. Erős bázisok.  
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Szén-oxidok (CO, CO2). 

11. szakasz: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás : Nem osztályozott. 
 

Bőrmarás/irritáció : Nem osztályozott. 
pH: 5 – 7 

Súlyos szemkárosodás/irritáció : Nem osztályozott. 
pH: 5 - 7 

Bőr- és légúti szenzibilizáció : Nem osztályozott. 

Csírasejt-mutagenitás : Nem osztályozott. 

Rákkeltő hatás : Nem osztályozott. 
 

Reprodukciós toxicitás : Nem osztályozott. 

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) : Nem osztályozott. 
 

Célszervi toxicitás (többszöri expozíció) : Nem osztályozott. 
 

Aspiraciós veszély : Nem osztályozott. 
  

Lehetséges egészségkárosító hatások, tünetek : Többszöri és hosszantartó érintkezése a bőrrel a bőrt zsírtalaníthatja, kiszáríthatja és dematitist 
okozhat.  

12. szakasz: Ökológiai adatok 
 

12.1. Toxicitás 

Nincs további információ. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nincs további információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Nincs további információ. 

12.4. Mobilitás a talajban 

Nincs további információ. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés 

Nincs további információ. 
 

12.6. Egyéb káros hatás 

Nincs további információ. 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési szempontok 

Hulladékkezelési módszerek :  veszélyes hulladékként kezelendő  

Maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) Kormányrendeletben, illetve a 
2008/98/EK irányelvben foglaltak az irányadók.  

Hulladék besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen.  

14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 
 

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA, ADN) nem veszélyes áru. 
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15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

15.1.1. Uniós joganyagok 

Tork Nedves Kéztisztító Kendő összetevői nem találhatóak az SVHC, a különös aggodalomra okot adó anyagok listájára (Candidate list of Substance 

of Very High Concern) felterjesztett anyagok között. 

REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai; 

CLP-rendelet (1272/2008/EK) és módosításai – 1. ATP: 790/2009/EK rendelet; 2. ATP: 286/2011/EK rendelet; 3. ATP: 618/2012/EU rendelet;  
4. ATP: 487/2013/EU rendelet; 5. ATP: 944/2013/EU rendelet; 6. ATP: 605/2014/EU rendelet; 7. ATP: 2015/1221/EU rendelet; 8. ATP: 
2016/918/EU rendelet; 9. ATP: 2016/1179/EU rendelet 

98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének, biztonságának védelméről 
2000/39/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának 
létrehozásáról 

Kozmetikai rendelet: 1223/2009/EK és módosításai 

15.1.2. Nemzeti joganyagok 

Tisztítószerek: 270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai lebonthatóságának ellenőrzéséről és az 
információszolgáltatás rendjéről; 
329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalombahozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről; 

Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai 
biztonságáról; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről; 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről; 

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

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról; 
225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól; 
72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről; 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM 
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

 

 

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nincs elérhető információ  

16. szakasz: Egyéb információk 
 

Egyéb információk : Fenti információk alapját jelenlegi ismereteink képezik a biztonsági adatlap célja, hogy 
bemutassa a terméket egészségi, biztonsági és környezetvédelmi szempontok szerint. Ezért az 
adatlap nem értelmezhető úgy, mint a termék valamely specifikus tulajdonságának a 
garanciája. A felhasználó felelőssége, hogy az adatlapban említett elővigyázatossági 
óvintézkedéseket megtetgye és ügyeljen arra, hogy a termék használatáról teljes körű és 
elegendő információ álljon rendelkezésére.  

 

 

A rövidítések és a H- és EUH-mondatok teljes szövege: nincs 

Adatlaptörténet: a 2015. március 24-én kiadott 1.0 verziójú gyártói biztonsági adatlap alapján készült 2016. november 28-án.  

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak, a termék szállított állapotára vonatkoznak.  
A biztonsági adatlap csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzi a terméket, és nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. 
 


