
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 
Biztonsági Adatlap  
az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően 
Referenciaszám: MX0013 
Felülvizsgálat dátuma: 2021. 09. 09.   Helyettesíti a következő verziót: 2021. 05. 29.   Verzió: 5.2 

  

 

   

2021. 09. 09. (Felülvizsgálat dátuma) HU - hu 1/10 
 

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

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Anyag 

Anyagnév : N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 

Index-szám : 616-018-00-2 

EK-szám : 205-149-7 

CAS-szám : 134-62-3 

Képlet : C12H17NO 

Szinonimák : DETA 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Az anyag/készítmény felhasználása : Összeállítás keverékké 

Parazitaölő termékek - rovarriasztók 

Funkció/felhasználási kategória : 19. terméktípus – Károsító szervezetek (gerinctelenek, pl. bolha, gerincesek, pl. madarak, 

halak, rágcsálók) ellen riasztó vagy csalogató hatásuk alapján használt biocid termékek. 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : Vertellus: +1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 

CHEMTREC (International):+1-703-527-3887 

US National Poison Help: +1-800-222-1222 

 

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 

Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4 H302   

Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória H315   

Vertellus LLC 

201 North Illinois Street, Suite 1800 

Indianapolis, Indiana 46204, USA 

T: +1-317-247-8141 

SDS@Vertellus.com 
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Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319   

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

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] 

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve ártalmas. 

H315 - Bőrirritáló hatású. 

H319 - Súlyos szemirritációt okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P264 - A használatot követően a kezet, alkart és az arcot alaposan meg kell mosni. 

P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 

P280 - Védőkesztyű, Védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező. 

P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

P330 - A szájat ki kell öblíteni. 

P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 

P362+P364 - A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P332+P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges 

hulladékgyűjtő ponton a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozásnak 

megfelelően. 

2.3. Egyéb veszélyek 

A termék nem felel meg a PBT és vPvB besorolás feltételeinek 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

3.1. Anyagok 

Név Termékazonosító %  Osztályozás a 1272/2008/EK 

rendelet szerint 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) CAS-szám: 134-62-3 

EK-szám: 205-149-7 

Index-szám: 616-018-00-2 

97 – 100 Acute Tox. 4 (Szájon át), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

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

3.2. Keverékek 

Nem alkalmazható 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Elsősegélynyújtó dolgozók: ügyeljenek saját védelmükre!. Kerülje a pára belélegzését. 

Használjon kesztyűt. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 

hogy könnyen tudjon lélegezni. Légzési problémák esetén: Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 
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Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Mossa meg azonnal bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást 

kell kérni. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 

követően 

: Azonnali és hosszan tartó öblítés vízzel, a szemhéjakat jól széthúzva. Azonnal orvosi 

ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Öblítse ki vízzel a szájat. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 

KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

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

Tünetek/hatások : Súlyos szemirritációt okoz. Bőrirritáló hatású. Lenyelve ártalmas. 

Krónikus tünetek : A termék vélhetően nem jár krónikus kockázatokkal. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. Hab. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. 

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat, ami szétterjesztheti a tüzet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : Nem tűzveszélyes. 

Robbanásveszély : A termék nem robbanásveszélyes. 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Szén-dioxid. Szén-monoxid. Nitrogén-oxidok. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Oltási szabály : Tűzoltás megfelelő távolságból a szokásos óvintézkedések betartásával. Kerülni kell a 

bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

Védelem tűzoltás közben : Használja az ajánlott egyéni védőeszközt. Teljes védőruházat. Zártrendszerű 

légzőkészülék. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Szellőztesse ki a kiömlés területét. A kiömlés területét meg kell jelölni és meg kell tiltani az 

engedély nélküli bejutást. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a gőzök belélegzését. Tartsa távol 

azokat, akikre nincs szükség. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Vészhelyzeti tervek : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedje a terméket a környezetbe jutni. Ne jusson csatornákba és ivóvízbe. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Visszatartásra : Határolja el a kiömlött anyagot bekerítéssel vagy nedvszívó anyagokkal, hogy 

megakadályozza a továbbterjedését a csatornába vagy a vízfolyásokba. 

Tisztítási eljárás : A kiömlött anyagot homokkal vagy földdel itassa fel. Az ártalmatlanításhoz gyűjtse 

megfelelő és zárt edényekbe. Mossa meg a szennyezett területet bő vízzel. 

Egyéb információk : Minden hulladékot megfelelő és felcímkézett tárolóedényekbe kell gyűjteni és az érvényes 

helyi előírások szerint ártalmatlanítani kell. 
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". Lásd a 13. fejezetet a tisztításból származó hulladék 

ártalmatlanításával kapcsolatban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Használjon egyéni védőfelszerelést. Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. 

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden 

művelet után mosson kezet. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Tárolási feltételek : Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. 

Összeférhetetlen termékek : Erős savak. Erős bázisok. Erős oxidálószerek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Parazitaölő termékek - rovarriasztók. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.1.5. Ellenőrző sáv 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Elszívás vagy a helyiség általános szellőzésének biztosítása. Szemmosó berendezést vagy biztonsági zuhanyt kell telepíteni minden 

robbanásveszélyes hely közelébe. 

8.2.2. Egyéni védőeszközök 

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem 

Szemvédelem: 

Fröccsenés ellen védő szemüveg vagy arcvédő. Az EN166 szabványnak megfelelő szemvédőt kell viselni. 

8.2.2.2. A bőr védelme 

Bőr- és testvédelem: 

Hosszú ujjú védőruházat. Vegyszerálló biztonsági cipő 

 

Kézvédelem: 

Vegyvédelmi kesztyűk (az EN 374 Euróbai Szabványnak, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően). Neoprén védõkesztyû. Nitrilgumi 

kesztyű. PVC védõkesztyû 
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8.2.2.3. Légutak védelme 

Légutak védelme: 

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 

8.2.2.4. Hőveszély 

Védelem hőmérsékleti veszélyek ellen: 

Nem alkalmazható. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 

Szín : Színtelen. 

Külső jellemzők : Tiszta olajos folyadék. 

Szag : Könnyű. 

Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre 

Olvadáspont : Nem alkalmazható. 

Fagyáspont : < -20 °C 

Forrásponttartomány : 284 °C (101.3 kPa) 

Tűzveszélyesség : Nem alkalmazható 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : A termék nem robbanásveszélyes. 

Oxidáló tulajdonságok : Nem. 

Robbanási határértékek : Nem alkalmazható 

Alsó robbanási határ (ARH) : Nem alkalmazható 

Felső robbanási határ (FRH) : Nem alkalmazható 

Lobbanáspont : 155 °C (zárttéri) 

Öngyulladási hőmérséklet : > 200 °C 

Bomlási hőmérséklet : Nem áll rendelkezésre 

pH-érték : Nem áll rendelkezésre 

Viszkozitás, kinematikus : 21,904 mm²/s (20°C) 

Viszkozitás, dinamikus : 21,86 mPa·s (20°C) 

Oldékonyság : Etanolban oldható. Metanolban oldható. Hexánban oldható. Acetonitrilben oldható. 

Toluolban oldható. 

Víz: 11,2 g/l (25°C) 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) : 2,4 (22°C) 

Gőznyomás : < 0,133 kPa (32.4°C) 

Gőznyomás 50 °C-on : Nem áll rendelkezésre 

Sűrűség : 0,992 – 0,999 g/ml 

Relatív sűrűség : Nem áll rendelkezésre 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : 6,7 

Részecskeméret : Nem alkalmazható 

Részecskeméret eloszlása : Nem alkalmazható 

Részecske alakja : Nem alkalmazható 

Részecske méretarányai : Nem alkalmazható 

Részecs aggregációs helyzet : Nem alkalmazható 

Részecs agglomerációs helyzet : Nem alkalmazható 

Részecske fajlagos felülete : Nem alkalmazható 

Részecs porzás : Nem alkalmazható 

9.2. Egyéb információk 

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : < 1 
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 

Nincs ismert veszélyes reakció. 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék rendes kezelési és tárolási körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Normál használat mellett stabil. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Túlhevítés. Nyílt láng. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erős savak. Erős bázisok. Erős oxidálószerek. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Szén-dioxid. Szén-monoxid. Nitrogén-oxidok. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 

Akut toxicitás (szájon át) : Lenyelve ártalmas. 

Akut toxiciás (bőrön át) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Akut toxicitás (belégzés) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

LD50 szájon át, patkány 1892 mg/kg 

LD50 bőrön át, patkány > 5000 mg/kg 

LC50 Belélegzés - Patkány > 2,02 mg/l/4ó 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 
 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Csírasejt-mutagenitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Rákkeltő hatás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Reprodukciós toxicitás : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

Aspirációs veszély : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

Viszkozitás, kinematikus 21,904 mm²/s (20°C) 

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 

(krónikus) 

: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
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Lassan lebomló anyag 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

LC50 - Hal [1] 97 mg/l (96 óra) 

EC50 - Rákok [1] 75 mg/l (48 óra) 

EC50 - Más vízben élő szervezetek [1] > 1000 mg/l mikroorganizmusok (3 óra) 

ErC50 alga 41 mg/l (72 óra) 

NOEC krónikus algák 7,6 mg/l (72 óra) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

BCF - Más vízben élő szervezetek [1] 22 (becsült érték) 

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) 2,4 (22°C) 

Bioakkumulációs képesség Bioakkumuláció nem várható. 

12.4. A talajban való mobilitás 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Szerves karbon-normalizált adszorpciós együttható 

(Log Koc) 

43,3 

Ökológia - talaj Feltehetően nagy mobilitással rendelkezik a talajban. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

A termék nem felel meg a PBT és vPvB besorolás feltételeinek 

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

12.7. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Hulladékkezelési módszerek : A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. 

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások : Ne dobja a hulladékot csatornába. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok 

gyűjtőhelyén, a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően 



N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 
Biztonsági Adatlap  
az (EU) 2020/878 rendelettel módosított 1907/2006/EK REACH-rendeletnek megfelelően 
 

 

   

2021. 09. 09. (Felülvizsgálat dátuma) HU - hu 8/10 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám vagy azonosító szám 

Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva 

14.4. Csomagolási csoport 

Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva 

14.5. Környezeti veszélyek 

Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva Nincs szabályozva 

További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Szárazföldön történő szállítás 

Nincs szabályozva 

 

Tengeri úton történő szállítás 

Nincs szabályozva 

 

Légi úton történő szállítás 

Nincs szabályozva 

 

Belföldi folyami szállítás 

Nincs szabályozva 

 

Vasúti szállítás 

Nincs szabályozva 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri 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 

A REACH XVII. melléklete szerint nincs korlátozás 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nem szerepel a REACH jelöltlistáján 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nem szerepel a REACH XIV. mellékletének listájában 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nem esik az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 

649/2012/EU (2012. július 4.) rendeletének hatálya alá. 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nem tartozik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben 

tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról hatálya alá 

Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a robbanóanyagok prekurzorainak forgalmazásáról és használatáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 

2019/1148 Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartoznak. 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Szerepel az egyesült államokbeli TSCA jegyzékben (Toxic Substances Control Act) 

Szerepel a kanadai DSL listában (Belföldi anyagok jegyzéke) 

Szerepel az EINECS listában (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 

Listázott bejegyzés az Ausztrál Ipari Vegyi Anyagok Bevezetési Rendszerébe (AICIS Inventory) 
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Szerepel a PICCS listában (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

Szerepel az ENCS japán listában (Existing & New Chemical Substances) 

Listázva a KECL/KECI jegyzékekben (Koreai létező vegyi anyagok jegyzéke) 

Nem szerepel az IECSC listában (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 

Szerepel az NZIoC listában (New Zealand Inventory of Chemicals) 

Szerepel a japán ISHL listában (Industrial Safety and Health Law) 

Szerepel az INSQ-ban (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

TCSI-ben bejegyzett anyag (Tajvan Vegyi anyag Anyag Jegyzék) 

Az NCI-ben (Vietnam - Nemzeti Vegyianyag-jegyzék) szerepel 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem alkalmazható 

Mentesült a REACH szabályozás alól 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Utalások változásra: 

Minden bejegyzés módosításra került az elõzõ verzióhoz képest (új szoftver). 1.4. Sürgősségi telefonszám. 2. Szakasz. Besorolás. 

 

Rövidítések és betűszavak: 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

BCF Biokoncentáricós tényező 

CAS-szám Vegyi anyagok azonosítására használt ’Chemical Abstracts Service’ regisztrációs szám 

CLP: Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet 

EC50 Közepesen hatásos koncentráció 

EK-szám EK-jegyzékbeli azonosító szám 

EN Európai szabvány 

IMDG Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexében 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

LC50 Közepesen letális koncentráció 

LD50 Közepesen letális dózis 

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció(k) 

REACH A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

SDS Biztonsági Adatlap 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

WGK Víz veszélyességi osztály 

 

Adatforrások : Vertellus. ECHA (Európai vegyianyag-ügynökség). 

 

A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

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

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória 

H302 Lenyelve ártalmas. 
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A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória 

Biztonsági adatlap (SDS), EU 

Fontos Megjegyzés: Felhívjuk figyelmét, hogy az itt közölt információk van berendezve, bármiféle garancia nélkül. Felhasználók érdemes ezeket az 

adatokat csak, mint egyéb információk kiegészítésére gyűlt össze őket, és kell, hogy független meghatározás alkalmassági és teljességét az 

információkat minden forrásból, hogy biztosítsa a megfelelő használatát, és ezek az anyagok és a biztonsági és egészségügyi alkalmazottak és az 

ügyfelek. Címzettek azt tanácsolják, hogy megerősíthetem: előtt szükség van az információ jelenlegi, alkalmazható és megfelelő a körülményeik. 

Az itt közölt információk változhatnak előzetes értesítés nélkül. EZ BIZTONSÁGI ADATLAP HATÁLYTALANÍTJA MINDEN KORÁBBI 

KIADÁSAIBAN. 


