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Biztonsági adatlap (SDB) száma: :  157255
V002.2

Felülvizsgálat ideje: 10.07.2012
Nyomtatás ideje: 29.01.2013

LOCTITE 3478 (SUPERIORMETAL HRDN)

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

1.1. Termékazonosító
LOCTITE 3478 (SUPERIORMETAL HRDN)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel  azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása
Tervezett alkalmazás:
Epoxi edz

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Henkel Magyarország Kft.
Dávid Ferenc u.6.
1113 Budapest

HU

tel.: +36 (1) 372 5555
fax: +36 (1) 372 0200

ua-productsafety.hu@henkel.com

1.4. Sürg sségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Tel: +36-1-476-64-64 vagy +36-80-20-11-99 (24 h)

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás (DPD):

C - Maró
R34 Égési sérülést okoz.
Szenzibilizáló
R43 B rrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
Környezeti veszély
R51/53 Mérgez  a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

2.2. Címkézési elemek
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Címkézési elemek (DPD):

C - Maró  N - Környezeti veszély

R-mondatok:
R34 Égési sérülést okoz.
R43 B rrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R51/53 Mérgez  a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S-mondatok:
S26 Ha szembe jut, b  vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S28 Ha az anyag a b rre kerül, vízzel és szappannal b ven azonnal le kell mosni.
S36/37/39 Megfelel  véd ruházatot, véd keszty t és szem-/arcvéd t kell viselni.
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Tartalmaz:
Trietilén-tetramin,
Dietilén-triamin

2.3. Egyéb veszélyek
El írásszer  használat esetén nem áll fenn veszély.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev kre vonatkozó adatok

A termék kémiai általános jellemz i:
Kétkomponens  ragasztó B komponense
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Összetev k az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

EK szám
REACH

regisztrációs szám

Tartalom Besorolás

C36 Zsírsav dimer, tall-olaj zsírsav,
trietiléntetramin polimer

68082-29-1

>=  10- <  20 % Serious eye damage 1
H318

Skin irritation 2
H315

Trietilén-tetramin
112-24-3

203-950-6 >   5- <  10 % Acute toxicity 3;  Dermal
H311

Skin corrosion 1B
H314

Skin sensitizer 1
H317

Chronic hazards to the aquatic environment 3
H412

Dietilén-triamin
111-40-0

203-865-4 >   5- <  10 % Skin corrosion 1B
H314

Acute toxicity 4;  Dermal
H312

Acute toxicity 4;  Oral
H302

Skin sensitizer 1
H317

Nonil-fenol
25154-52-3

246-672-0 >   1- <   5 % Toxic to reproduction 2
H361fd

Acute toxicity 4;  Oral
H302

Skin corrosion 1B
H314

Acute hazards to the aquatic environment 1
H400

Chronic hazards to the aquatic environment 1
H410

A figyelmeztet  "H" mondatok teljes szövege a 16. "Egyéb információk" szakaszban található.
Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

Összetev k az 1999/45/EK rendelet szerint:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

EK szám
REACH

regisztrációs szám

Tartalom Besorolás

C36 Zsírsav dimer, tall-olaj zsírsav,
trietiléntetramin polimer

68082-29-1

>=  10 - <  20 % Xi - Irritatív;  R38, R41

Trietilén-tetramin
112-24-3

203-950-6 >=   5 - <  10 % Xn - Ártalmas;  R21
C - Maró;  R34

 R43
 R52/53

Dietilén-triamin
111-40-0

203-865-4 >=   5 - <  10 %  R43
Xn - Ártalmas;  R21/22

C - Maró;  R34
Nonil-fenol
25154-52-3

246-672-0 >=   1 - <   5 % 3. Kategória: Szaporodásra mérgez .;  R62, R63
Xn - Ártalmas;  R22

C - Maró;  R34
N - Környezeti veszély;  R50/53

A kódokkal feltüntetett R mondatok teljes szövegét a 16. "Egyéb információk" szakaszban találja meg.
Az osztályba nem sorolt anyagoknak lehetnek érvényes közösségi munkahelyi expozíciós határértékei.

4. SZAKASZ: Els segélynyújtás

4.1. Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés:
Friss leveg  szükséges. Tartós panasz esetén forduljon orvoshoz.
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rrel történ  érintkezés:
Öblítse le folyó vízzel és szappannal.
Forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés:
Azonnal öblítse b  folyóvízzel (10 percig), ha szükséges forduljon orvoshoz.

Lenyelés:
Öblögesse a szájüreget, igyon 1-2 pohár vizet. Nem szabad hánytatni.
Forduljon orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Égési sérülést okoz.

r: Kiütés, Csalánkiütés.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Lásd a szakaszt: Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése

5. SZAKASZ: T zvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag
A megfelel  oltóanyag:

Széndioxid, hab, por

Biztonsági okokból t zoltásra nem alkalmazható t zoltószerek:
nem ismertek

5.2. Az anyagból vagy a keverékb l származó különleges veszélyek
Szénoxidok, nitrogénoxidok, irritatív  szerves g zök.
Kénoxidok

5.3. T zoltóknak szóló javaslat
Viseljen környezeti leveg l független  légz készüléket és teljes véd ruházatot, mint pl. a t zoltók véd ruházata.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer  expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások
Szemmel és b rrel való érintkezés kerülend .

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
Ne engedje ki a terméket a csatornába.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Kis mennyiségben kiömlött anyagot törölje fel papírkend vel, és azt gy jtse hulladékgy jt  edényzetben kezelés céljából.
Nagy mennyiség esetén itassa fel inert nedvszívó anyaggal és gy jtse zárt hulladékgy jt  edényzetben kezelés céljából.
A szennyezett anyagot kezelje hulladékként a 13. szakasz szerint.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Lásd a 8. szakaszban megadott javaslatot.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Csak jól szell ztetett helyen szabad használni.
Szemmel és b rrel való érintkezés kerülend .
Kerülje a b rrel történ  tartós vagy ismételt érintkezést a túlérzékenység kockázatának minimalizálása érdekében.
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Higiéniai intézkedések:
A megfelel  ipari higiéniai gyakorlatot kell követni.
A szünetek el tt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Eredeti csomagolásban tárolja 8-21°C (46,4  69,8 °F) között, és a kimaradt készítményt ne tegye vissza az eredeti
csomagolásba, mert bármilyen szennyez dés megrövidítheti a termék felhasználási idejét.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Epoxi edz

8. SZAKASZ: Az expozíció ellen rzése/egyéni védelem

8.1. Ellen rzési paraméterek
Munkahelyre vonatkozó határértékkel rendelkez  összetev k:

Érvényes:
HU

Alap
Magyar foglalkozási exp. határértékek (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról)

Összetev ppm mg/m3 Típus Kategória Megjegyzések
Dietilén-triamin
111-40-0

rön át is felszívódhat, rön át is felszívódhat, HU OEL

Dietilén-triamin
111-40-0

4 Id vel súlyozott
átlag(ÁK):

HU OEL

Dietilén-triamin
111-40-0

4 Megengedett
csúcskoncentráció(CK)

HU OEL

8.2. Az expozíció ellen rzése:

szaki ellen rzések:
Megfelel  szell zés/elszívás biztosítandó.

Légzésvédelem:
Kizárólag jól szell ztetett helyeken szabad alkalmazni.
Ha a terméket nem megfelel en szell zött területen használja viseljen szerves g zöket megköt  patront tartalmazó,
engedélyezett maszkot, vagy respirátort.
Sz típus: A

Kézvédelem:
Vegyszerálló véd keszty  (EN 374). Rövid ideig tartó érintkezésre vagy fröccsenésre (javaslat: 30 percnél hosszabb
áthatolási id nek megfelel , min. 2 védelmi index az EN 374 szerint): nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagság). Hosszabb
ideig tartó, közvetlen érintkezésre (javaslat: 480 percnél hosszabb áthatolási id nek megfelel , 6 védelmi index az EN 374
szerint): nitrilgumi (NBR; >= 0,4 mm vastagság) Ez az információ irodalmi hivatkozásokon és a keszty gyártók által
szolgáltatott információkon alapul, vagy hasonló anyagok analógiájából következik. Vegye figyelembe, hogy a vegyszerálló
véd keszty k gyakorlati élettartama, számos befolyásoló tényez  következtében (pl. h mérséklet) jóval rövidebb lehet, mint
az EN 374 szerint meghatározott áthatolási id . Ha kopás vagy szakadás mutatkozik a keszty t ki kell cserélni.

Szemvédelem:
Használjon véd szemüveget.

rvédelem:
Viseljen megfelel   véd ruházatot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvet  fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Küls  jellemz k paszta

fehér
Szag aminszer

pH-érték  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Kezdeti forráspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
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Lobbanáspont  > 93 °C (> 199.4 °F)
Bomlási h mérséklet  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

znyomás  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
ség  1,57 g/cm3

Litersúly  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Viszkozitás  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Viszkozitás (kinematikus)  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Robbanásveszélyes tulajdonságok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Oldhatóság, min ségi

(Oldószer: Víz)
 Gyengén oldódik

Dermedéspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Olvadáspont  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

zveszélyesség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Öngyulladási h mérséklet  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Robbanási határok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Párolgási sebesség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

zs ség  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok  Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

Nem áll rendelkezésre adat / Nem alkalmazható

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség
Er s savakkal reagál.
Er s oxidálószerekkel reagál.

10.2. Kémiai stabilitás
A javasolt tárolási feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehet sége
Lásd a reakciókészség bekezdést.

10.4. Kerülend  körülmények
Stabil

10.5. Nem összeférhet  anyagok
El írásszer  használat esetén nem áll fenn veszély.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
Szénoxidok

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Általános toxikológiai tájékoztató:
A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelel en történt. A 3. szakaszban felsorolt
összetev kre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.

Belégzési toxicitás:
A légutak irritációját okozhatja.

rirritáció:
Égési sérülést okoz.

Szemirritáció:
Maró

Szenzibilizáció:
rrel való érintkezés esetén túlérzékenységet okozhat.
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Akut toxicitás:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Érték
fajta

Érték alkalmazás
módja

Expozíci-
ós id

faj Eljárás

Trietilén-tetramin
112-24-3

LD50
LD50

2.500 mg/kg
850 mg/kg

orális
dermális

patkány
nyúl

Nonil-fenol
25154-52-3

LD50
LD50

1.900 mg/kg
> 2.000 mg/kg

orális
dermális

patkány
nyúl

OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity)

rkorrózió/b rirritáció:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény Expozíci-
ós id

faj Eljárás

Nonil-fenol
25154-52-3

maró nyúl OECD Guideline 404 (Acute
Dermal Irritation / Corrosion)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény Expozíci-
ós id

faj Eljárás

Nonil-fenol
25154-52-3

irritatív nyúl OECD Guideline 405 (Acute
Eye Irritation / Corrosion)

Légz szervi vagy b rszenzibilizáció:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény Teszt
típusa

faj Eljárás

Trietilén-tetramin
112-24-3

szenzibilizáló Tengeri
malac
leger sebb
ingerlési
vizsgálata

tengeri
malac

Nonil-fenol
25154-52-3

nem szenzibilizáló Tengeri
malac
leger sebb
ingerlési
vizsgálata

tengeri
malac

OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

Nonil-fenol
25154-52-3

nem szenzibilizáló Bühler
teszt

tengeri
malac

OECD Guideline 406 (Skin
Sensitisation)

Csírasejt-mutagenitás:

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény Vizsgálat típusa /
beadás módja

Metabolikus
aktiválás /
hatóid

faj Eljárás

Trietilén-tetramin
112-24-3

pozitív bakteriális reverz
mutációs vizsgálat
(pl. Ames teszt)

vele és nélküle

Nonil-fenol
25154-52-3

negatív bakteriális reverz
mutációs vizsgálat
(pl. Ames teszt)

vele és nélküle

Ismételt dózisú toxicitás

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény alkalmazás
módja

Expozíciós id  / A
kezelés gyakorisága

faj Eljárás

Nonil-fenol
25154-52-3

NOAEL=100
mg/kg

orális:
táplálás

28 nap naponta patkány OECD Guideline 407
(Repeated Dose 28-Day Oral
Toxicity in Rodents)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Általános ökológiai információ:
Nem szabad a csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe engedni.
A készítmény osztályozása az 1999/45/EC Direktíva 6(1)(a) cikknek megfelel en történt. A 3. szakaszban felsorolt
összetev kre vonatkozó egészségi és környezeti információt az alábbiakban adjuk meg.

Ökotoxicitás:
Mérgez  a vízi szervezetekre.
A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
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Mobilitás:
A kikeményedett ragasztó nem mobilis.

Perzisztencia és lebonthatóság:
A termékr l adat nem áll rendelkezésre.

Bioakkumulációs képesség:
A termékr l adat nem áll rendelkezésre.

12.1. Toxicitás

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Érték
fajta

Érték akut
toxicitás
vizsgálat

Expozíciós
id

faj Eljárás

Trietilén-tetramin
112-24-3

LC50 570 mg/l Hal 96 h Poecilia reticulata OECD Guideline
203 (Fish, Acute

Toxicity Test)
Trietilén-tetramin

112-24-3
EC50 31 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline

202 (Daphnia sp.
Acute

Immobilisation
Test)

Trietilén-tetramin
112-24-3

EC50 20 mg/l Alga 72 h Selenastrum capricornutum
(new name: Pseudokirchnerella

subcapitata)

OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)
Dietilén-triamin

111-40-0
LC50 > 9,8 mg/l Hal 48 h Leuciscus idus

Dietilén-triamin
111-40-0

EC50 64,6 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
202 (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation

Test)
Dietilén-triamin

111-40-0
EC50 187 mg/l Alga 72 h Selenastrum capricornutum

(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)

EU Method C.3
(Algal Inhibition

test)
Nonil-fenol
25154-52-3

LC50 0,23 mg/l Hal 96 h OECD Guideline
203 (Fish, Acute

Toxicity Test)
Nonil-fenol
25154-52-3

EC50 0,14 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
202 (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation

Test)
Nonil-fenol
25154-52-3

EC50 1,3 mg/l Alga 72 h Scenedesmus subspicatus (new
name: Desmodesmus

subspicatus)

OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Veszélyes összetev k
CAS-szám

Eredmény alkalmazás módja Lebonthatóság Eljárás

Dietilén-triamin
111-40-0

aerob 10 - 13 % EU Method C.4-B (Determination
of the "Ready"
BiodegradabilityModified OECD
Screening Test)

Nonil-fenol
25154-52-3

aerob 0 %

12.3. Bioakkumulációs képesség / 12.4. A talajban való mobilitás

Veszélyes összetev k
CAS-szám

LogKow Biokoncentrációs
tényez  vagy

(BCF)

Expozíciós
id

faj mérséklet Eljárás

Trietilén-tetramin
112-24-3

-2,65

Dietilén-triamin
111-40-0

-2,13
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek
Termék megsemmisítése:

A helyi és országos el írásoknak megfelel en kezelend .
Ezen termék hulladékként való szerepe, az azt felhasználó késztermékhez képest, jelentéktelen.

Szennyezett csomagolóanyag megsemmisítése:
Használat után a maradék anyagot tartalmazó tubusok, dobozok és flakonok lerakása engedélyezett lerakón vegyileg
szennyezett hulladékként történhet vagy ilyen hulladékként elégetend .
A kezelést a hatósági el írások betartásával kell végezni.

Hulladék-kód
080409* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömít anyagok hulladékai
Az EWC hulladék-kódszám nem magára a termékre, hanem annak eredetére vonatkozik. Ezért a gyártó az egyes iparágakban
alkalmazott termékekre nem tudja megadni a hulladék kódszámát. A megadott kód a felhasználó számára csak ajánlásként
értékelhet . Kérje ki a gyártó tanácsát.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Közúti szállítás ADR:

Osztály: 8
Csomagolási csoport: II
Besorolási kód: C8
Veszély azonosítószám: 80
UN szám: 3259
Veszélyességi bárca: 8
Helyes szállítási elnevezés: SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N.

(Trietiléntetramin,Dietiléntriamin,Nonilfenol)
Alagútkorlátozási kód: (E)
További információ: Környezeti veszély (E1)

Belföldi vízi szállítás ADN:

Osztály: 8
Csomagolási csoport: II
Besorolási kód: C8
Veszély azonosítószám:
UN szám: 3259
Veszélyességi bárca: 8
Helyes szállítási elnevezés: SZILÁRD, MARÓ AMINOK, M.N.N.

(Trietiléntetramin,Dietiléntriamin,Nonilfenol)
További információ: Környezeti veszély (E1)

Tengeri szállítás IMDG:

Osztály: 8
Csomagolási csoport: II
UN szám: 3259
Veszélyességi bárca: 8
EmS: F-A ,S-B
Tengervizet szennyez  anyag: P
Helyes szállítási elnevezés: AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S.

(Triethylenetetramine,Diethylenetriamine,Nonylphenol)
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Légi szállítás IATA:

Osztály: 8
Csomagolási csoport: II
Csomagolási el írás (személy) 859
Csomagolási el írás (teher) 863
UN szám: 3259
Veszélyességi bárca: 8
Helyes szállítási elnevezés: Amines, solid, corrosive, n.o.s.

(Triethylenetetramine,Diethylenetriamine)

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el írások/jogszabályok
VOC összetétel

(13/1999/EK)
< 3,00 %

Nemzeti szabályozás/információ (Magyarország):

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet  a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A termék címkézésére vonatkozó információ a 2. szakaszban található. A biztonsági adatlapon rövidítéssel megadott mondatok
teljes szövege:

R21 B rrel érintkezve ártalmas.
R21/22 B rrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R22 Lenyelve ártalmas.
R34 Égési sérülést okoz.
R38 B rizgató hatású.
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R43 B rrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R50/53 Nagyon mérgez  a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemz képességre) ártalmas lehet.
R63 A születend  gyermeket károsíthatja.
H302 Lenyelve ártalmas.
H311 B rrel érintkezve mérgez .
H312 B rrel érintkezve ártalmas.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H315 B rirritáló hatású.
H317 Allergiás b rreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H361fd Feltehet en károsítja a termékenységet. Feltehet en károsítja a születend  gyermeket
H400 Nagyon mérgez  a vízi él világra.
H410 Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412 Ártalmas a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz.

További információk:
Az adatok ismereteink mai szintjére alapozódnak és a termék kiszállítási állapotára vonatkoznak. A megadások célja, hogy a
termékeinkre vonatkozó biztonsági követelményeket leírják, és nem jelentik bármilyen meghatározott tulajdonság
szavatolását.
Ez a biztonsági adatlap a 67/548/EGK irányelvvel, és az azt követ  módosításokkal, valamint az 1999/45/EK irányelvvel
összhangban készült.

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47645.517026&kif=k%C3%A9miai+biztons%C3%A1gi*#foot1%23foot1

