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1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

· 1.1 Termékazonosító
· Kereskedelmi megnevezés: ALGOREX Szilikon eltávolító
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve
ellenjavallt felhasználása
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használata Tisztítószer
· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:
MEYER-CHEMIE GmbH & Co KG
Postfach 225               Telefon  (05223) 92590
32122 Enger                Telefax  (05223) 15330

Forgalmazó:
Pyrmo Hungária Kft.
1181 Budapest, Üllői út 465.  Telefon  +36 1 291 4484
www.dinitrolautohaz.hu        pyrmo@dinitrol.hu

· Információt nyújtó terület:
Abt. Produktsicherheit, Email: sdb@meyer-chemie.de

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: (06) 80 201 199 zöld szám (06) 1 476 6464

* 2 A veszély meghatározása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS02 láng

Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

GHS08 egészségi veszély

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos
lehet.

GHS09 környezet

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó
károsodást okoz.

GHS07

STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· A 67/548/EGK irányelv vagy a 1999/45/EK irányelv szerinti osztályozás

Xn; Ártalmas
R65:   Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba

beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

F; Tűzveszélyes
R11:   Tűzveszélyes.

N; Környezeti veszély
R51/53:   Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan

tartó károsodást okozhat.

R66-67:   Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését
okozhatja. A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést
okozhat.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges
információk
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános
besorolási EK-irányelvei" számítási eljárása értelmében kötelező.
Bódító hatású.

(folytatás a 2. oldalon)
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· Osztályozási rendszer:
Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a
szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról,
Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és
címkézve.

· Veszélyt jelző piktogramok

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Figyelmeztetés Veszély
· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű

· Figyelmeztető mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét

vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt

információkat.
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol

tartandó. Tilos a dohányzás.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata

kötelező.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására

óvintézkedéseket kell tenni.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben

használható.
P261 Kerülje a köd/gőzök/permet belélegzését.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI

KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett

ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A
bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre
kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.
P370+P378 Tűz esetén: Az oltáshoz használandó: CO2, poroltó vagy

vízsugár.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P405 Elzárva tárolandó.
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/

nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell
hulladékként elhelyezni.

· Pótlólagos adatok:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését

okozhatja.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás:
Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

(folytatás a 3. oldalon)
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· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
Reg.nr.: 01-2119473851-33

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett
könnyű
 Xn R65;  F R11;

N R51/53
R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Asp.

Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic
2, H411;  STOT SE 3, H336

50-100%

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Reg.nr.: 01-2119471330-49

Aceton
 Xi R36;  F R11

R66-67
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

2,5-10%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
Reg.nr.: 01-2119457610-43

Etanol
 F R11
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye

Irrit. 2, H319

< 2,5%

· 648/2004/EK rendelete a mosó- és tisztítószerekről / A tartalomra
vonatkozó címkézés
alifás szénhidrogének ≥ 30%

· További információk:
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtás

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után:
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra
fektetett helyzetben történjék.

· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.

· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a
szemhéjat nyitva tartjuk és kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Hátánfekvő beteget, ha hány, fordítsuk oldalára.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5 Tűzvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelelő tűzoltószerek: CO2, homok, poroltó. Ne használjunk vizet.
· Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek.

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti
eljárások
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való behatolást.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és
anyagai:
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag,
univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Ne öblítsük le vízzel, vagy víztartalmú tisztítószerekkel.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

(folytatás a 4. oldalon)
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A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt
információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt
információkat.

7 Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A tartályokat jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Kerüljük az aerosol képződést.

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges
összeférhetetlenséggel együtt

· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:
Biztonságosan akadályozzuk meg a talajba történő behatolást.
Hűvös helyen tároljuk.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk: TRGS 510
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.

· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező
határértékekkel:
67-64-1 Aceton
IOELV (EU) 1210 mg/m3, 500 ppm
TLV (H) CK-érték: 2420 mg/m3

AK-érték: 1210 mg/m3

64-17-5 Etanol
TLV (H) CK-érték: 7600 mg/m3

AK-érték: 1900 mg/m3

· Pótlólagos információk:
A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellenőrzése
· Személyes védőfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket
alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén
környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

· Kézvédelem: Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű.
· Kesztyűanyag
Nitrilkaucsuk
Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,4 mm.

· Áthatolási idő a kesztyűanyagon
Permeációs érték: ≤ 480 min szint.
Az EN 374, III. rész szerint meghatározott behatolási időket nem a
gyakorlatnak megfelelő feltételek között mérik. Ezért javasoljuk, hogy
a maximális hordási idő a behatolási idő 50 %-ának megfelelő legyen.

· Szemvédelem: Jól záró védőszemüveg.
 HU 

(folytatás az 5. oldalon)
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9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános adatok
· Külső jellemzők:

Forma: Folyékony
Szín: színtelen

· Szag: jellegzetes
· pH-érték: nem alkalmazhat
· Állapotváltozás

Olvadáspont/olvadási tartomány: nem meghatározható
Forráspont/forrási tartomány: 100-140 °C

· Lobbanáspont: -1 °C
· Gyulladási hőmérséklet: 250 °C
· Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.
· Robbanásveszély: Az anyag nem robbanásveszélyes,

azonban robbanásveszélyes gőzök és
levegő keverékének képződése
lehetséges.

· Robbanási határok:
Alsó: 0,8 Vol %
Felső: 6,5 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál: 45 hPa
· Sűrűség 20 °C-nál: 0,725 g/cm3

· Oldhatóság/keverhetőség az
alábbiakkal:

Víz: Egyáltalán nem, vagy csak
kismértékben keverhető.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 100,0 %
Víz: 0,0 %
Szilárdanyag tartalom: 0,0 %

· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem
állnak rendelkezésre.

10 Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség Stabil normál környezeti hőmérsékleten és nyomáson.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülendő feltételek:
Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.

· 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

· 10.4 Kerülendő körülmények
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 10.5 Nem összeférhető anyagok:
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:
Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11 Toxikológiai adatok

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás:
· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű
Szájon át LD50 5000 mg/kg (rat)
Börön át LD50 3000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h > 20 mg/l (rat)
67-64-1 Aceton
Szájon át LD50 5800 mg/kg (rat)
Börön át LD50 20000 mg/kg (rbt)

(folytatás a 6. oldalon)
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Belégzésnél LC50/4 h 76 mg/l (rat)
64-17-5 Etanol
Szájon át LD50 10470 mg/kg (rat)
Börön át LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél LC50/4 h > 20 mg/l (mouse)

· Primer ingerhatás:
· A bőrön: Ingerli a bört és a nyálkahártyákat.
· A szemben: Nem lép fel ingerlő hatás.
· Érzékenyítés: Szenzibilizáció (nem ismeretes)

12 Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás:
64-17-5 Etanol
EC50 / 48 h > 10000 mg/l (daphnia magna)
EC50 / 72 h 275 mg/l (Chlorella vulgaris)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.3 Bioakkumulációs képesség
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.4 A talajban való mobilitás
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· További ökológiai információk:
· Általános információk:
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén
veszélyezteti.
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele
a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13 Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a
csatornahálózatba.

· Európai Hulladék Katalógus
07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14 Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR UN1263
· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
· ADR 1263 Festék segédanyag
· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)
· ADR

· osztály 3 Gyúlékony folyékony anyagok
· Bárcák 3 
· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR II

(folytatás a 7. oldalon)
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· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Különleges jelölésére (ADR): Jelkép (hal és fa)
· 14.6 A felhasználót érintő
különleges óvintézkedések Figyelem: Gyúlékony folyékony

anyagok
· Kemler-szám: 33
· 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete
és az IBC kódex szerinti
ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:
· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 5L
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D/E
· Megjegyzések: Umverpackte Gebinde entsprechen

ADR, Anh. A, Kap. 3.4 (begr. Menge)
· UN "Model Regulation": UN1263, FESTÉK SEGÉDANYAG,

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, 3, II

15 Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági,
egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Magyarország:
Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:
REACH nemzetközi szabályozás:
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006.december
18.)
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről
és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag ügynökség
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról,
valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezéséről

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi
XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó
rendeletei: 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.
26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005
(I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.)
ESzCsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EüM r.]

Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:
98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22.)
Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]
16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben
[módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.)
Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X. 16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó
NM, MüM rendeletei
A környezetvédelmének általános szabályairól
1995.évi LIII. Törvény A környezetvédelmének általános szabályairól

A vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről:
12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet

A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak
vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről
54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet

(folytatás a 8. oldalon)
 HU 
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Kereskedelmi megnevezés: ALGOREX Szilikon eltávolító

(folytatás a 7. oldalról)

37.1.8

· Országos előírások:
· Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás:

Osztály Százalékos részarány
NK 100,0

· Vízveszélyeztetési osztály:
WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.
A 67/548/EEC vagy a 1999/45/EC irányelvek alapján veszélyes anyag vagy
készítmény.
A termék és hulladéka csatornába, felszíni vízfolyásba, talajba,
talajvízbe nem kerülhet

· VOC tartalma megfelel a 2004/42/EC 750,0 g/l
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés:
A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16 Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a
termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses
jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
R11 Tűzveszélyes.
R36 Szemizgató hatású.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó

károsodást okozhat.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba

beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését

okozhatja.
R67 A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak   
 HU 


