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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
A termék formája : Keverék
Kereskedelmi megnevezés : MPM Brake Cleaner
UFI : JWX7-Y0S6-R007-G27A
Termékkód : 95000
A termék típusa : Mosó- és tisztítószerek
Termékcsoport : Keverék
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória : Professzionális felhasználás,Ipari felhasználás
Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra : Nem elterjedt felhasználás
Az anyag/készítmény felhasználása : Rinsing and cleaning agents
Az anyag/készítmény felhasználása : Oldószerek
Funkciós vagy felhasználási kategória : Oldószerek

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Használati korlátozások : This product should not be made available to the general public / consumers as such. This 

product is not recommended for uses other than those identified above.
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 Nemzeti Népegészségügyi 

Központ
Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat

Albert Flórián út 2-6
1097 Budapest

+36 80 20 11 99
+36 1 476 6464

Segélykérö telefonszám 1: (0-
24 órában, díjmentesen 
hívható – csak 
Magyarországról) Segélykérö 
telefonszám 2: (0-24 órában, 
normál díj ellenében hívható – 
külföldről is)

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, 2. kategória H225 
Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória H315 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis H336 
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.

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

mailto:info@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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Veszélyes alkotóelemek : N-, izo- és cikloalifás anyagok keveréke, főleg a C7-C8 tartományban
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 - Bőrirritáló hatású.
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás.
P280 - Védőkesztyű, Védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P284 - [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.
P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás.
P501 - A Tartalom és edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális 
hulladékok gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak 
megfelelően.

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

N-, izo- és cikloalifás anyagok keveréke, főleg a C7-
C8 tartományban

(EK-szám) 649-328-00-1
(Index-szám) 921-024-6

≥ 50 – ≤ 100 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános : A szennyezett ruházatot azonnal távolítsa el. Távolítsuk el a sérültet azonnal távolítsuk el 

azokkal a területen. Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Ha a 
személy öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és hívjon orvost. Orvosi tanácsadás 
esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

After inhalation : Abban az esetben, Eszméletvesztés a tudattalan helyzetét és orvoshoz kell fordulni. A 
sérültet friss levegőre, és nyugalomba kell helyezni olyan helyzetben, hogy könnyen tudjon 
lélegezni.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és kellő mennyiségű vízzel 
azonnal le kell mosni.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően

: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a 
szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. TILOS hánytatni. Öblítse 
ki vízzel a szájat. Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az 
edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. Rosszullét esetén 
orvosi ellátást kell kérni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Tünetek/hatások : Szédülés. Fejfájás. Látászavar. Émelygés, hányinger. Hányás.
After inhalation : A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.
Bőrrel való érintkezés után : Bőrirritációt/bőrgyulladást okozhat.
Elfogyasztás után : Tüdőödéma veszélye.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Kérjen orvosi segítséget. Tüneti kezelés. Nagy mennyiség lenyelése: azonnali kórházi kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1. Oltóanyag
A megfelelelő oltóanyag : Por, alcohol-rezisztens hab, vízpermet, szén-dioxid.
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat.
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
Tűzveszély : A gőzök gyújtóforrás hatására meggyulladhatnak/robbanhatnak.
Robbanásveszély : A gőzök robbanásveszélyes elegyet alkothatnak a levegővel.
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Oltási szabály : Ne használjon vízsugarat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Általános intézkedések : Nyílt láng tilos. Ne dohányozzon. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítson el minden 

gyújtóforrást.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe. Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. Kerülni kell az 
anyagnak a környezetbe való kijutását.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Egyéb információ : Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Gondoskodjon elegendő szellőzésről ahhoz, hogy csökkenjen a por- és/vagy 

gőzkoncentráció. Kerülje aeroszolképződés. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
Higiénés intézkedések : Kerüljön minden szükségtelen expozíciót. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely 

elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett 
területet. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Tárolási feltételek : Tárolás erős oxidálószerektől távol.
Tárolási terület : Tárolás száraz, jól szellőztetett helyen. Gyermekektől elzárva tartandó.
Különleges csomagolási előírások : Zárt edényben tárolandó.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.

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

Egyéni védőfelszerelés:
Kesztyű. Védőszemüveg.
 

Kézvédelem:

Védőkesztyű

faj Anyag Permeáció Vastagság (mm) Áteresztés Előírás

Kesztyű Nitrilkaucsuk (NBR) 6 (> 480 perc) > 0,4 EN ISO 374

Szemvédelem:

Védõszemüveg

Bőr- és testvédelem:

Normál használati feltételek mellett nincs ajánlott különleges öltözék vagy bőrvédelem
 

Légutak védelme:

Normál használati feltételek között, megfelelő szellőzés mellett nem igényel légzésvédő felszerelést
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Személyi védőfelszerelések jele(i):

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
Halmazállapot : Folyékony
Szín : Tiszta.
Szag : Jellegzetes.
Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre
pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre
Olvadáspont : -20 °C
Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrásponttartomány : 88 – 105 °C N-, izo- és cikloalifás anyagok keveréke, főleg a C7-C8 tartományban
Lobbanáspont : -12 °C
Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Gőznyomás : 6 kPa @20C
Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség : 710 kg/m³
Oldékonyság : Víz: Enyhén oldódik.

Szerves oldószer:100 %
Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus : 0,6 mm²/s @ 20 °C
Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok : A termék nem robbanásveszélyes. A pára levegővel keveredve robbanásveszélyes elegyet 

alkothat.
Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre
Alsó robbanási határ (ARH) : > 1 térf. %
Felső robbanási határ (FRH) : < 8 térf. %
9.2. Egyéb információk
VOC-tartalom : 100 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
Normál feltételek mellett nincsen.
10.2. Kémiai stabilitás
Tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Heves reakcióba lép erős oxidálószerekkel és savakkal.
10.4. Kerülendő körülmények
Magas hőmérséklet.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Szén-dioxid (CO2). Szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva. (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva
Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva
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N-, izo- és cikloalifás anyagok keveréke, főleg a C7-C8 tartományban
LD50 szájon át, patkány 2000 mg/kg

LD50 bőrön át, patkány ≥ 5000 mg/kg

LC50 Belélegzés - Patkány (Por/köd) ≥ 50 mg/l/4ó

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

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

: Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

Aspirációs veszély : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

MPM Brake Cleaner 
Viszkozitás, kinematikus 0,6 mm²/s @ 20 °C

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1. Toxicitás
általános : Ne szennyezze el a felszín alatti vizeket.
Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nincs osztályozva
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 
(krónikus)

: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
MPM Brake Cleaner 
Perzisztencia és lebonthatóság Nincs megállapítva.
12.3. Bioakkumulációs képesség
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre.
12.4. A talajban való mobilitás
MPM Brake Cleaner 
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 : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába. A halakra ártalmas. Ne 

szennyezze el a felszín alatti vizeket

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
Regionális jogszabályok (hulladék) : A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
Hulladék : Az üres edényzetet tisztítást követően lerakóban lehet elhelyezni a helyi előírásoknak 

megfelelően.
Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 07 01 04* - egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
ADR / IMDG előírásainak megfelelően

ADR IMDG

14.1. UN-szám
UN 3295 UN 3295



MPM Brake Cleaner
Biztonsági Adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

8-6-2022 (Verzió: 9.0) HU - hu 6/8

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
FOLYÉKONY 

SZÉNHIDROGÉNEK, 
M.N.N.

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Fuvarokmány leírása

UN 3295 FOLYÉKONY 
SZÉNHIDROGÉNEK, 
M.N.N., 3, II, (D/E), A 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES

UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S., 3, II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
3 3

14.4. Csomagolási csoport
II II

14.5. Környezeti veszélyek
Környezetre veszélyes : 

Igen
Környezetre veszélyes : Igen

Tengeri szennyező anyag : Igen

További információk nem állnak rendelkezésre
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Speciális elővigyázatosság szállításnál : Értesíteni kell a hatóságokat, ha a víz bejut a csatornába vagy a közterületen lévő vizekbe.

Szárazföldön történő szállítás
Osztályozási kód (ADR) : F1 
Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l
Szállítási kategória (ADR) : 2
Veszélyt jelölő szám (Kemler szám) : 33 
Narancssárga táblák :

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D/E 

Tengeri úton történő szállítás
Korlátozott mennyiség (IMDG) : 5 L
EmS-szám (tűz) : F-E
EmS-szám (kiömlés) : S-D
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 : 100 %

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



MPM Brake Cleaner
Biztonsági Adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

8-6-2022 (Verzió: 9.0) HU - hu 7/8

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Utalások változásra:

Szakasz Változott tétel Módosítás Megjegyzések

Felváltja ezt Módosítva

Feldolgozva Módosítva

A termék típusa Hozzáadva

4.1 Általános Módosítva

4.1 Elsősegélynyújtás bőrrel való 
érintkezést követően

Módosítva

4.1 Elsősegélynyújtás lenyelést 
követően

Módosítva

4.1 Elsősegélynyújtás szemmel való 
érintkezést követően

Módosítva

4.2 Elfogyasztás után Módosítva

4.2 After inhalation Módosítva

4.2 Bőrrel való érintkezés után Módosítva

4.3 Egyéb orvosi vélemény vagy 
kezelés

Módosítva

5.2 Tűzveszély Módosítva

5.2 Robbanásveszély Módosítva

5.3 Oltási szabály Hozzáadva

6.1 Általános intézkedések Módosítva

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Módosítva

7.1 Higiénés intézkedések Módosítva

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések

Módosítva

7.2 Különleges csomagolási előírások Módosítva

7.2 Tárolási terület Módosítva

8.1 További adatok Hozzáadva

8.2 Légutak védelme Módosítva

8.2 Kézvédelem Módosítva

8.2 Szemvédelem Módosítva

8.2 Megfelelő műszaki ellenőrzés Módosítva

8.2 Bőr- és testvédelem Módosítva

9.1 Felső robbanási határ (FRH) Módosítva

9.1 Alsó robbanási határ (ARH) Módosítva

9.1 Robbanásveszélyes 
tulajdonságok

Módosítva

10.2 Kémiai stabilitás Módosítva

11.1 Ha nincs besorolva, ennek oka Hozzáadva

12.1 általános Módosítva

13.1 Regionális jogszabályok 
(hulladék)

Módosítva

13.1 Hulladék Módosítva

 A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4

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

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória
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Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória

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

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

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.


