
75000
Turpentine
Biztonsági Adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával
Kibocsátási dátum: 9-2-2009   Felülvizsgálat dátuma: 3-9-2020   Felváltja ezt: 20-5-2015   Verzió: 7.1

3-9-2020 (Verzió: 7.1) HU - hu 1/7

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája : Keverék
Az anyag/készítmény neve : Turpentine
EK-szám : 919-446-0
REACH reg. szám : 01-2119458049-33
Termékkód : 75000
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória : Ipari felhasználás
Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra : Nem elterjedt felhasználás

Foglalkozásszerű használatra fenntartva

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4. Sürgősségi telefonszám
Sürgősségi telefonszám : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi telefonszám Megjegyzés
Magyarország Országos Kémiai Biztonsági 

Intézet
Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1437 Budapest, Pf. 839
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, 2020/878 rendelete szerint (REACH II. 

melléklet)
Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória H226 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis H336 
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. kategória H372 
Aspirációs veszély, 1. kategória H304 
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória H411 
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]További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély.
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H372 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (belégzés) károsítja a szerveket 
(központi idegrendszer).
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás.
P233 - Az edény szorosan lezárva tartandó.
P310 - Azonnal forduljon orvoshoz, TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
P331 - TILOS hánytatni.
P403+P235 - Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett 
hulladékártalmatlanító létesítmény.

EUH-mondatok : EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
További mondatok : Kizárólag szakmai felhasználó részére.
2.3. Egyéb veszélyek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

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-C12, n-alkanes, isoalkanes, 
cyclics, aromatics (2-25%)

(CAS-szám) 647-42-82-1
(EK-szám) 919-446-0
(REACH sz) 01-2119458049-33

≤ 100 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
STOT RE 1, H372
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános : Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Rosszullét 

esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!. Öntudatlan 
személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Ha a személy öntudatlan, helyezze 
stabil oldalfekvésbe és hívjon orvost.

After inhalation : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 
hogy könnyen tudjon lélegezni. Tartsa a sérültet melegben és pihentesse. A légutak 
irritációja esetén orvoshoz kell fordulni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Bőrrel való érintkezéskor azonnal le kell venni a szennyeződött, átitatódott ruházatot és bő 
vízzel valamint szappannal azonnal le kell mosni a bőrt. Zsírtartalmú kenőccsel bekenni.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően

: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. Forduljon szemorvoshoz.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Ne hánytassunk. Azzonal kapjon orvosi segítséget/ellátást. Öblítse ki vízzel a szájat. 
Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Ha az érintett teljesen 
tudatánál van, itasson vele sok vizet. Eszméletét vesztett személyt soha ne itasson.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
After inhalation : A gőzök magas koncentrációja előidézhet: migrén, émelygés, szédülés.
Bőrrel való érintkezés után : Skin corrosion/irritation:
Szemmel való érintkezés esetén : Nem fejt ki ingerlő hatást.
Elfogyasztás után : Ártalmas: tüdőkárosodást okozhat ha lenyelik.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag : száraz oltópor, alkoholnak ellenálló hab, szén-dioxid (CO2). Szén-dioxid. Vízpermet.
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat.
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély : Robbanó gáz-levegő elegy alakulhat ki.
Robbanásveszély : A gőzök levegővel robbanó keveréket alkothatnak.
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Szén-dioxid. Szén-monoxid.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Védelem tűzoltás közben : Használjon zárt rendszerű légzőkészüléket és vegyszerálló védőruházatot.
Egyéb információk : Ne engedje a tűz vízzel való oltását, hogy ne kerüljön be a vízekbe, csatornahálozatba. Ha 

ez nem veszélyes, távolítsa el az ép tartályokat a veszélyzónából. Tűzoltó anyagok 
megfelelően kell megválasztani, hogy a környező területet.
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések : zárja el az ellátó egységet. Távolítson el minden gyújtóforrást. Viseljen légzőkészüléket ha 

párának/pornak/aeroszoloknak van kitéve. Biztosítson megfelelő szellőzést, főként zárt 
területeken. Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel kapcsolatban.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés : Megfelelő védőruházatot és szem / arcvédőt. Használja az ajánlott egyéni védőeszközt.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés : Légzésvédelem használata kötelező. Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 

Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába. Értesítsük a taóságokat amennyiben közmű rendszerébe kerül!. Akadályozzuk meg a 
továbbterjedést/szétszóródást nagy felületen.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Tisztítási eljárás : Nedvszívó anyagokkal tisztítsunk (pl. homok, fűrészpor, semleges nedvszívólszívó 

granulátum, silica gél). Minden hulladékot megfelelő és felcímkézett tárolóedényekbe kell 
gyűjteni és az érvényes helyi előírások szerint ártalmatlanítani kell.

Egyéb információ : Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
További információk a 13. szakaszban. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
További veszélyek a kezelés során : Viseljen légzőkészüléket ha párának/pornak/aeroszoloknak van kitéve. Az elektrosztatikus 

kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, 
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A levegőnél 
nehezebb gőzök nagy távolságra juthatnak a talaj mentén, begyulladhatnak vagy 
berobbanhatnak, és a láng visszacsaphat az eredeti forráshelyre. Kövesse a megfelelő 
földelési eljárást a statikus elektromosság megelőzése érdekében. Viseljen antisztatikus 
ruházatot és cipőt. A padlózatot földelni kell. Csak antisztatikusan kialakított (szikramentes) 
szerszámot használni. A gőzöket/aeroszolokat közvetlenül a keletkezés helyén elszívni. 
Csak jól szellőztetett helyen használható. Aknákat és csatornákat a termék bejutása ellen 
biztosítani. Elégtelen szellőzési feltételek mellett a termék nem használható.

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Tartsa távol hőtől és közvetlen napfénytől. A 
termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Tilos nyílt lángra vagy más 
gyújtóforrásra permetezni. Az eredeti edényben tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, 
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lélegezze be a 
gőzöket. Mobiltelefon használata tilos. Gondoskodjon megfelelő elszívásról és/vagy 
szellőzésről. Viseljen antisztatikus ruházatot és cipőt. A padlózatot földelni kell. Csak 
antisztatikusan kialakított (szikramentes) szerszámot használni. Viseljen légzőkészüléket 
ha párának/pornak/aeroszoloknak van kitéve. Aknákat és csatornákat a termék bejutása 
ellen biztosítani.

Higiénés intézkedések : Szünetek előtt és munkavégzés után, kezetmosni.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Műszaki intézkedések : Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
Kevert tárolásról szóló információ : Oxidálószer.
Tárolási terület : A konténer legyen lezárva, hűvős, jól szellőző helyen tárolva. Tároljuk szorosan zárt, 

megfelelően szellőztetett konténerekben, hőtől, szikrától, nyílt lángtól távol. 
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Egyik sem.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítsa a munkahely jó szellõzését.

Egyéni védőfelszerelés:
Védruházat. Kesztyű. Védőszemüveg.

Védőruházat készítésére alkalmas anyagok:

Vegyszerálló biztonsági cipő. Viseljen antisztatikus cipőt és munkaruhát. Overál. Laborköpeny.
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Feltétel Anyag Előírás

Antisztatikus ruházat Természetes rostok, Hőálló szintetikus szálak
 

Kézvédelem:

When handling chemical substances, chemical protective gloves must be worn with CE label including a four digit code. Speciális alkalmazás 
esetén ajánlott ellenőrizni a kesztyűk kémiai ellenállását

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Áteresztés Előírás

Nitrilkaucsuk (NBR) 6 (> 480 perc) >0.45 EN ISO 374

Szemvédelem:

szorosan záródó védőszemüveg

Bőr- és testvédelem:

megfelelő védőruházatot kell viselni
 

Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

Eszköz Szűrőtípus Feltétel Előírás

Szűrőkészülék szűrővel ill. típusú 
szelelős-szűrőkészülék: A típus, 
barna

Elégtelen szellőzés esetén: EN 12942

Személyi védőfelszerelések jele(i):

  
Egyéb információk:
A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet. Munka után használjon bőrápoló termékeket.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot : Folyékony
Külső jellemzők : tiszta.
Szín : színtelen. Sárga.
Szag : jellemzők.
Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre
pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre
Olvadáspont : -30 °C
Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrásponttartomány : 135 – 220 °C
Lobbanáspont : > 40 °C
Öngyulladási hőmérséklet : ≈ 200 °C
Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Adatok nem állnak rendelkezésre
Gőznyomás : 0,37 kPa
Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség : 785 g/l
Oldékonyság : Víz: nem elegyíthető
Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok : Tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes gáz/levegő elegy keletkezhet.
Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre
Alsó robbanási határ (ARH) : 0,6 térf. %
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Felső robbanási határ (FRH) : 7 térf. %
9.2. Egyéb információk
VOC-tartalom : 772 g/l

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Nem áll rendelkezésre információ.
10.2. Kémiai stabilitás
Normál kezelési és tárolási körülmények között a termék stabil.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.
10.4. Kerülendő körülmények
Oxidálószer.
10.5. Nem összeférhető anyagok
savak és lúgok. Oxidálószer.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Szén-dioxid. Szén-monoxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva
Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva
Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
LD50 szájon át, patkány > 5000 mg/testtömeg-kilogramm

LD50 bőrön át, patkány 3400 mg/kg

LC50 Belélegzés - Patkány 13,1 mg/l @4h

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva
Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva
Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT)

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (belégzés) károsítja a szerveket (központi 
idegrendszer).

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
NOAEL (dermális, patkány/nyúl, 90 nap) ≥ 495 mg/testtömeg-kilogramm Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic 

Dermal Toxicity: 90-Day Study)

Aspirációs veszély : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
általános : Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nincs osztályozva
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 
(krónikus)

: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
EC50 72h alga 1 4,6 – 10 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h alga (2) 0,53 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h alga (1) 1,2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 96h alga (2) 0,58 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (647-42-82-1)
Biológiai lebomlás > 69 % @28D
12.3. Bioakkumulációs képesség
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.4. A talajban való mobilitás
Turpentine 
Talaj A talaj és vízszennyezést akadályozzuk meg.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
12.6. Egyéb káros hatások
Kiegészítő adatok : Mérgező a vizi szervezetekre, a vizi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Regionális jogszabályok (hulladék) : Kezeljük a jó ipari higiénia és biztonságosság elveinek betartásával, a helyi törvényeket 

utasításokat betartva.
Hulladék : Nem szabad a csatornába üríteni, az anyagot és a tartályt megfelelő módon kell 

eltávolítani. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 14 06 03* - egyéb oldószer és oldószer keverék

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR előírásainak megfelelően

ADR

14.1. UN-szám
UN 1300

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
TERPENTINPÓTLÓ

Fuvarokmány leírása

UN 1300 TERPENTINPÓTLÓ, 3, III, (D/E), A KÖRNYEZETRE VESZÉLYES

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
3

14.4. Csomagolási csoport
III

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes : Igen

További információk nem állnak rendelkezésre
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Szárazföldön történő szállítás
Osztályozási kód (ADR) : F1 
Korlátozott mennyiség (ADR) : 5l
Szállítási kategória (ADR) : 3
Veszélyt jelölő szám (Kemler szám) : 30 
Narancssárga táblák :

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D/E 
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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

Nem tartalmaz a REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz összetevőket a REACH jelölt anyag (ok) listája
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.) 
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról hatálya alá tartozó anyago(ka)t

 
VOC-tartalom : 772 g/l
További előírások, korlátozó és tiltó rendeletek : Dit product bevat Zeer Zorgwekkende Stof(fen) zoals opgenomen in het 

arbeidsomstandighedenbesluite en/of het Activiteitenbesluit (http://www.rivm.nl/rvs/), Cas 
nr 647-42-82-1.

15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb információk

 A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória

Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória

STOT RE 1 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 1. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

SDS MPM REACH
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.


