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1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
1.1 Termékazonosító:  

Kereskedelmi név: SHERON Bőrápoló kendő (24 db) 
További elnevezés: Sheron Leather Cleaning Wet Wipes 

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt 
felhasználásai:  
Azonosított felhasználás: Törlőkendő. Az adatok a kendők nedvesítő folyadékára 
vonatkoznak. 
Ellenjavallt felhasználás: Nincs feltüntetve. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  
Forgalmazó:  SHERON HUNGARY Kft. 

Deák Ferenc utca 5 
2500 Esztergom 
Hungary 
Cégjegyzékszám: 11-09-022447 
Adószám: 24829643-2-11 
Telefonszám: +36-33501262 

            A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: ekotox@ekotox.sk            
1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) 
Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199. 

 Nyitvatartási idő: 24 órás ügyeleti szolgálat. 
  
2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása:  
2.1.1  A keverék osztályozása a 1272/2008/EK rendelet alapján:  

A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 3, H412   
2.2 Címkézési elemek:   

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint: 
Veszélyt jelző piktogramok: Nincs feltüntetve. 
Figyelmeztetés: - 
Figyelmeztető mondatok:  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH 208 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on ] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on-t tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: nemzeti előírások szerint. 
Tartalmaz: kevesebb, mint 5% nem ionos felületaktív anyag, tartósítószer (benzil-alkohol, 
metil-parabén, propil-parabén, 5-Klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on), 
illatanyag. 

2.3 Egyéb veszélyek: Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB kritériumoknak az 
1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében. 
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3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
3.1 Anyagok:- 
3.2 Keverékek: vízoldat – folyadék kendőben  

Név EK/CAS 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályba 
sorolás Tömeg 

[%] 
Veszélyességi osztály 

Veszélyességi 
kategória

Figyelmeztető  
mondat 

hexadeciltrimetilammónium-
klorid 
 

203-928-
6/112-02-7 

Akut toxicitás 
Akut toxicitás 

Bőrmarás/bőrirritáció 
Súlyos 

szemkárosodás/szemir
ritáció 

A vízi környezetre 
veszélyes 

A vízi környezetre 
veszélyes

Acut Tox. 3 
Acut Tox. 4 

Skin Corr. 1C 
Eye Dam. 1 

Aquatic Acute 1 
– M=10 

Aquatic Chronic 
1 

H311          
H302          
H314          
H318          
H400          
H410 

0-0,6 

5-klór-2-metil-4- 
izotiazolin-3-on [EKszám: 
247-500-7] és 2- 
metil-2H-izotiazol-3-on 
[EK-szám: 220-239-6] 
keveréke (3:1)* 

611-341-
5/55965-84-9

Akut toxicitás 
Akut toxicitás 
Akut toxicitás 

Bőrmarás/bőrirritáció 
Légzőszervi/bőr 
szenzibilizáció 

A vízi környezetre 
veszélyes 

A vízi környezetre 
veszélyes

Acut Tox. 3 
Acut Tox. 3 
Acut Tox. 3 

Skin Corr. 1B 
Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 

1 
 

H331          
H311          
H301          
H314          
H317          
H400          
H410 

≤0,0012 

*Specifikus koncentrációs határérték: 
Skin Corr. 1B, H314 C ≥ 0,6 % 
Skin Sens. 1, H317  C ≥ 0,0015 % 
Skin Irrit. 2, H315  0,06 % ≤ C < 0,6 % 
Eye Irrit. 2 H319  0,06 % ≤ C < 0,6 % 
A H-mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz. 
 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  

Általános megjegyzések: Különleges intézkedések nem szükségesek.  
Belélegzést követően: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
Bőrrel való érintkezést követően: Az érintett bőrfelületet mossa le szappanos vízzel. Ha a 
tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz.  
Szembe kerülést követően: Öblítse ki a szemet folyó vízzel, szétnyitott szemhéjak mellett 
pár percig. Ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz.  
Lenyelést követően: Nem feltételezhető a formának köszönhetően – kendő. Öblítsek ki a 
szájat és igyon sok vizet. Ha a tünetek nem szűnnek, forduljon orvoshoz.  

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: További releváns információ 
nem áll rendelkezésre.  

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nincs feltüntetve. 
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5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
5.1 Oltóanyag:  

A megfelelő oltóanyag: Semmilyen adat nem áll rendelkezésre. 
Az alkalmatlan oltóanyag: közvetlen vízsugár 

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: Semmilyen adat nem áll 
rendelkezésre. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Különleges intézkedések nem szükségesek. 
 
6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  

Különleges intézkedések nem szükségesek.  
6.2  Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne dobja a toalettbe.  
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:  

Mechanikusan szedje fel. A háztartási hulladékkal együtt távolítsa el. 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 7., 8. szakaszt.  
 
7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS  
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Óvatosan nyissa fel és húzza ki 

a kendőt. Mindig zárja vissza, hogy megóvja a kiszáradástól.  
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  

Tárolja hűvös helyen. Óvja a közvetlen napfénytől és fagytól.  
7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok): Adatok nem állnak rendelkezésre.  
 
8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos 

koncentráció (ÁK) és csúcskoncentráció (CK) értékei, illetőleg eltűrhető maximális 
koncentráció (MK), valamint jellemző tulajdonságai a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM a 
munkahelyek kémiai biztonságáról szóló együttes rendelet 1. számú melléklete szerint: Nincs 
meghatározva. 

8.2 Az expozíció elleni védekezés:  
8.2.1   Megfelelő műszaki ellenőrzés: nem igényel.  
 Általános védő– és higiéniai intézkedések: Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. 

Gyerekek és állatok elől elzárva tartandó. Élelmiszertől és italtól távol tartandó. 
8.2.2  Egyéni védőeszközök: Tartsa be a szokásos óvintézkedéseket a vegyszerek kezelése esetén. 

8.2.2.1 Szem-/arcvédelem: Kerülje a szemmel való érintkezést. 
8.2.2.2 Bőrvédelem:  Kerülje a szemmel, sebekkel és a fájós repedezett bőrrel való 
érintkezést. 

Kézvédelem: Érzékeny bőrű személyek használjanak védőkesztyűt. 
Egyéb: -  

8.2.2.3 Légutak védelme: Nem releváns.  
8.2.2.4 Hőveszély: -  

8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések: Szokásos használat mellett nem szükségesek. 
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK  
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

Külső jellemzők: folyadék kendőben 
Szag: illatanyag után 
Szagküszöbérték: nincs adat  
pH-érték: 9 
Olvadáspont/fagyáspont: nincs adat 
Kezdő forráspont és forrásponttartomány: nincs adat 
Lobbanáspont: nincs adat 
Párolgási sebesség: nincs adat 
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): nincs adat 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: nincs adat 
Gőznyomás: nincs adat 
Gőzsűrűség: nincs adat 
Relatív sűrűség: nincs adat 
Oldékonyság(ok): nincs adat 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: nincs adat  
Bomlási hőmérséklet: nincs adat  
Viszkozitás: nincs adat 
Robbanásveszélyesség: nincs adat  
Oxidáló tulajdonságok: nincs adat 

9.2 Egyéb információk: nincsenek 
  
10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
10.1 Reakciókészség: Szokásos használati feltételek betartása mellett a termék nem bomlik. 
10.2 Kémiai stabilitás: Szokásos használati feltételek betartása mellett a termék stabil. 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakció nem ismert.  
10.4 Kerülendő körülmények: Magas hőmérsékletet, közvetlen napsugárzás, fagy.  
10.5 Nem összeférhető anyagok: Nem ismertek.  
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Semmilyen veszélyes bomlástermékek nem ismertek.  
 
11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Ez a termék nem mutat veszélyt a Készítményekre vonatkozó általános besorolási 
irányelvének érvényes kiadásában közölt számítási eljárás legújabb kiadása alapján. Helyes 
használat az előírásoknak megfelelően a tapasztalataink szerint a terméknek nincs káros 
hatása. 
A keverékre vonatkozóan nincs releváns toxikológiai adat. 
a) akut toxicitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
b) bőrkorrózió/bőrirritáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
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d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
e) csírasejt-mutagenitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
f) rákkeltő hatás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
g) reprodukciós toxicitás: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek.  
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek.  
j) aspirációs veszély: az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  

 
12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK 
12.1 Toxicitás: nincs adat. 
12.2  Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: nincs adat.  
12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat.  
12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nincs adat.  
12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat. 

 
13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1 Hulladékkezelési módszerek: 

Ártalmatlanítson a 225/2015 (VIII.7.) Korm.r. és a 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet szerint.  
Ártalmatlanításnál mindig vegye figyelembe a hatóságok helyi előírásait. Kisebb mennyiségű 
használt kendőt a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani. 
 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
A termék nem tartozik a veszélyes áruk szállításra vonatkozó rendelkezés hatálya alá.  

14.1  UN-szám: -  
14.2  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: - 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): - 
14.4  Csomagolási csoport: - 
14.5  Környezeti veszélyek: - 
14.6  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 
14.7  A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás:  

- 
15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 

környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
2000 évi XXV törvény A kémiai biztonságról  
25/2000.(IX. 30.) EüM—SZCSM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
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34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások 
forgalmazásának követelményeiről  
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási, és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről.  
1907/2006/EK (REACH) rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról  
1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és  
csomagolásáról  

15.2  Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.  
 
16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Vonatkozó H-mondatok:  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H301 Lenyelve mérgező. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H331 Belélegezve mérgező. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Rövidítések és betűszók: 
ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely 
levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére 
általában nem fejt ki káros hatást,  
CK-érték: Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb 
levegőszennyezettség): a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1-3. pontokban 
foglaltak szerint megengedett, az ÁK értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK- 
és CK-értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük)  
RID: Nemzetközi egyezmény veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására  
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet  
ADR: Európai Megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi közúti szállítására  
IMDG: Európai Megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi tengeri szállítására  
IATA: Európai Megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi légi szállítására  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: halálos koncentráció 50 százaléka  
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LD50: Halálos dózis 50 százaléka  
CLP - az anyag besorolása szerint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EK) sz. 
1272/2008 módosított  
SVHC - anyagok különös aggodalomra okot adó REACH alapján, Art. 57.  
PBT - perzisztens, biológiailag felhalmozódó és mérgező (anyag)  
vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív (anyag)  
Acut Tox. 3,4 – Akut toxicitás, 3.,4. veszélyességi kategória 
Skin Irrit 2 – Bőrirritáció, 2. veszélyességi kategória  
Skin Sens. 1 – Bőr szenzibilizáció, 1. veszélyességi kategória 
Eye Irrit. 2 – Súlyos szemirritáció 2. veszélyességi kategória 
Eye Dam. 1 – Súlyos szemkárosodás 1. veszélyességi kategória 
Aquatic Acut. 1 – A környezetre veszélyes, 1. veszélyességi kategória  
Aquatic Chronic 2,3 – A környezetre krónikusan veszélyes, 2.,3. veszélyességi kategória  
Skin Corr. 1B – Bőrmarás, 1B. veszélyességi kategória 
Képzési ajánlások: Azokat a munkavállalókat, akik veszélyes anyagokkal érintkeznek 
munkájuk során, szükséges mértékben informálni kell ezen anyagok hatásairól, 
a módszerekről, hogy hogyan kell kezelni őket, az óvintézkedésekről, az alapvető 
elsősegélynyújtásról, a szükséges higiéniai eljárásokról, valamint az üzemhiba és baleset 
során végrehajtandó lépésekről.  
Javasolt felhasználási korlátozások: Az anyagot/keveréket nem szabad semmilyen más 
célra felhasználni, mint amire szolgál (lásd az 1.2 pontot). Mivel az anyag/keverék 
különleges  használati  feltételeit a szolgáltató nem tudja ellenőrizni,  ezért a felhasználó 
felelős azért, hogy az előírt figyelemfelhívásokat a helyi jogszabályokhoz igazítsa. 
A biztonsági adatlap célja: A biztonsági adatlap célja az, hogy a felhasználók megtehessék 
a szükséges óvintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonság védelmével, valamint a 
környezetvédelemmel kapcsolatban. Az adatok a jelenlegi tudásunkon alapulnak, ám nem 
garantálják a termék tulajdonságát és nem hoznak létre jogi szerződéses viszonyt. 
Kulcsfontosságú adatok forrásai: E biztonsági adatlap tartalma megfelel az Európai 
Parlament és Tanács 1907/2006/EK számú rendelet II. melléklete követelményeinek. A 
keverék osztályozását az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK számú rendelete 
alapján végezték. A biztonsági adatlapot a DF Partner s.r.o. által szolgáltatott információk 
alapján dolgozták ki. 
 


