
Felülvizsgálat dátuma  APRIL 2013

Utolsó módosítás dátuma  7

BIZTONSÁGI ADATLAP 

ISOPROPANOL CLEANING FLUID

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

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név ISOPROPANOL CLEANING FLUID

Termékszám IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE

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

Azonosított felhasználások Tisztítószer

Ellenjavallt felhasználások Jelen pillanatban most nincs információ felhasználási korlátozások. Ezek a biztonsági adatlap 

a rendelkezésre álló

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

ELECTROLUBE. A division of HK 

WENTWORTH LTD

Forgalmazó

ASHBY PARK, COALFIELD WAY,

ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE 

LE65 1JR

UNITED KINGDOM

+44 (0)1530 419600

+44 (0)1530 416640

info@hkw.co.uk

1.4. Sürgősségi telefonszám

+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT  Mon – Fri

.

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK)

Fizikai lés kémiai 

kockázatok

Tűzv. foly. 2 - H225

Az ember egészségét érintő 

hatás

Szemirrit. 2 - H319;STOT egy. 3 - H336

A környezetet érintő hatás Nincs osztályozva.
Besorolás (67/548/EGK) Xi;R36. F;R11. R67.

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található
Az ember egészségét érintő hatás

Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos további információt illetően lásd az 11.pontot.
Fizikai lés kémiai kockázatok

A termék erősen gyúlékony és már szobahőmérsékletnél  robbanékony gőz/levegő elegyek képződhetnek.

2.2. Címkézési elemek

A Címke Megfelel A 1272/2008/EK Számú Rendeletnek

Figyelmeztetés Veszély
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ISOPROPANOL CLEANING FLUID
A Figyelmezteto Mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedésre Vonatkozó Mondatok

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a 

dohányzás.

P280 Védőkesztyű,  szem- és arcvédő használata kötelező.

P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS  ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés 

vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása,  ha könnyen 

megoldható. Az öblítés folytatása.

P313 Orvosi ellátást kell kérni.
Kiegészíto Elovigyázatossági Utasítások

P261 Kerülje a gőz/permet belélegzését.

2.3. Egyéb veszélyek

A jelenleg érvényes EU kritériumok szerint nem tartozik PBT/vPvB besorolás alá.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

PROPAN-2-OL 80-100%

CAS-szám: 67-63-0 EK-szám: 200-661-7

Besorolás (67/548/EGK)

F;R11 

Xi;R36

R67

Besorolás (1272/2008/EK)

Tűzv. foly. 2 - H225

Szemirrit. 2 - H319

STOT egy. 3 - H336

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés

Az érintett személyt azonnal vigye friss levegőre. Ha a kellemetlenség folytatódik,  forduljon orvoshoz.
Lenyelés

Gondoskodjon nyugalomról,  melegről és friss levegőről. A szájat azonnal mossa ki és igyon sok vízet (200-300 ml). Hívjon 

orvosi segítséget. NE IDÉZZEN ELŐ HÁNYÁST!
Bőrre jutás

Azonnal távolítsa el a szennyezett ruhát és mossa le a bőrt vízzel és szappannal. Forduljon orvoshoz,  ha az irritáció a 

lemosás után is fennáll.
Szemmel való érintkezés

Miközben a szemhéjakat megemeli,  azonnal mossa le a szemet bő vízzel. Öblögetés előtt győződjön meg arról,  hogy 

nincs kontaktlencse a szemen. Legalább 15 percig folytassa az öblögetést. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik,  

gondoskodjon orvosi ellátásról.

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

Belégzés

Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
Bevétel

Lenyelve rossz közérzetet okozhat.
Bőrre jutás

Hosszantartó érintkezés piros foltokat,  irritációt és bőrkiszáradást okozhat.
Szemmel való érintkezés

Komoly szemirritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés alkalmazandó. Nincs javaslat,  de ezen vegyszerrel történő véletlen baleset,  belélegzés vagy lenyelés 

esetén még mindíg szükség lehet elsősegélynyújtásra. Ha kétségei vanna,  AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ!
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5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Oltóanyag

Oltásnál használjon alkohol-rezisztens habot,  széndioxidot,  száraz port vagy vízpermetet.
Az alkalmatlan oltóanyag

Ne használjon vízsugarat tűzoltásra,  mivel ez terjeszti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermékek

Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel.
Különleges veszélyek

A következő anyag oxidja: Szén.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges Tuzoltási Eljárások

Ha nem kockázatos,  távolítsa el a tartályt a tűz területéről. A tűznek kitett tartályok hűtésére és a pára eloszlatására vízet 

használjon. Ásson árkot és gyűjtse össze az oltóvízet.
Védőfelszerelés tűzoltók számára

Tűz esetén önálló légzőkészüléket és teljes védelmet biztosító ruházatot kell viselni.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tartsa be a jelen biztonsági adatlapon felsorolt biztonsági rendszabályokat. Ne dohányozzon,  ne használjon nyílt lángot 

vagy egyéb tűzforrást. Tegye meg az óvintézkedéseket a statikai elektromosság ellen. Bíztosítson megfelelő szellőztetést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Amennyiben hulladék vagy kontrollálatlan mennyiségű anyag ürül a lefolyóba,  AZONNAL értesíteni kell a 

Környezetvédelmi Hatóságot vagy egyéb,  megfelelő szervet.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Semleges,  nem-gyúlékony,  nedves anyaggal abszorbeálja,  majd a területet vízzel mossa le.  Gyűjtse össze tartályokba a 

kiömlött anyagot,  biztonságosan zárja le és a helyi rendelkezések szerint szállítsa el megsemmisítés céljából.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Viseljen ezen biztonsági adatlap 8. fejezetében leírtak szerinti védőruházatot. Az egészségre való veszéllyel kapcsolatos 

további információt illetően lásd az 11.pontot. A kiszóródott anyagot gyűjtse össze és semmisítse meg a 13. fejezet szerinti 

módon. A hulladékeltávolításra vonatkozóan lásd a 13. pontot.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje a kiömlést,  a bőrre és a szembekerülést. Tűztől,  szikrától és nyílt lángtól tartsa távol. Kerülje a párák és a 

permetköd belégzését. Gondoskodjon jó szellőzésről.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tűzveszélyes/éghető - Oxidáló szerektől,  melegtől és lángoktól tartsa távol. Szorosan lezárt,  eredeti edényzetben tárolja 

száraz,  hűvös és jól szellőző helyen. Eredeti edényzetben tárolja.
Tárolási Osztály

Tűzveszélyes folyadék tároló.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

SZABVÁ

NY

CK-ÉrtékAK-ÉrtékNév Megjegyzések

500  mg/m3MKBS 2000  mg/m3PROPAN-2-OL  i, b
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ISOPROPANOL CLEANING FLUID

MKBS = Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló.

i = Ingerlő anyag.

b =  Bőrön át is felszivódik.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL

Ipari Bőrön át 888 mg/kg/nap

Ipari Belégzés. 500 mg/m3

Fogyasztói Bőrön át 319 mg/kg/nap

Fogyasztói Belégzés. 89 mg/m3

Fogyasztói Szájon át 26 mg/kg/nap

PNEC

Édesvíz 140.9 mg/l

Tengervíz 140.9 mg/l

Üledék 552 mg/kg

Talaj 28 mg/kg

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Védőeszközök

Technológiai feltételek

Használjon gépi ellenőrzést a légszennyeződés megengedett értéken való tartásához. Gondoskodjon szemmosó 

állomásról.
Műszaki intézkedések

Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről  megfelelő helyi elszívással együtt,  annak biztosítására,  hogy a meghatározott 

foglalkozási határértéket ne lépje túl.
Légzésvédelem

Nincs különleges ajánlás,  de légzőkészüléket kell használni,  ha az általános szint meghaladja az Ajánlott Foglalkozási 

Veszélyességi Határt. Használjon kombinált szűrős A2/P3 típusú respirátort. EN14387
Kézvédelem

Használjon védőkesztyűt. A legalkalmasabb kesztyűt a kesztyűszállitóval megbeszélve kell kiválasztani,  aki felvilágosítást 

tud adni a kesztyű anyagának áthatolhatósági idejéről. Butilgumi kesztyű ajánlott. Gloves should conform to EN374
Szemvédelem

Viseljen engedélyezett,  teljesen záró biztonsági szemüveget,  ha a kifreccsenésre veszély van. EN166
Egyéb Óvintézkedések

Viseljen megfelelő öltözéket,  hogy a folyadékkal való esetleges érintkezést vagy a gőzzel való hosszantartó érintkezést 

elkerülje.
Higiéniai óvintézkedések

NE DOHÁNYOZZON A MUNKATERÜLETEN! Minden műszak végén,  evés előtt,  dohányzás és toilet használata előtt 

mosakodjon meg. Azonnal szappannal és vízzel mosakodjon meg,  ha a bőr szennyezett lesz. Használat közben ne egyen,  

ne igyon és ne dohányozzon. Evés,  dohányzás és ivókut a közvetlen munkaterületen tilos.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső megjelenés Folyadék

Szín Színtelen.

Szag Szeszszag.

Kezdeti forráspont és 

forrásponttartomány (°C)
82 C (179.6 F)

Relativ sűrűség 0.790 @ 20 °c (68 F)

Gőzsűrűség (levegő=1) 2.8

Gőznyomás 4.16 kPa @ 20 °c (68 F)

Párolgási ráta 2.93

Viszkozitás 3.06 cSt @ 20 °c (68 F)

Lobbanáspont (°C) 12 C (53.6 F) CC (zárt pohár).

Öngyulladási hőmérséklet (°C) 399 (750, 2 F)

Gyulladáshatár - Alsó (%) 2.50

Gyulladáshatár - Felso (%) 12.70
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9.2. Egyéb információk

Molekulasúly 60.10 g/mol

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Az alábbiakkal reakcióba lép: Erősen oxidáló közegek.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál hőmérsékleti viszonyok és az ajánlott alkalmazás mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes Polimerizáció

Nem polimerizál.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a hőt,  lángot és egyéb tűzforrást. Kerülje a hosszantartó,  rendkivül erős hőt. Kerülje a savakkal és oxidáló 

szerekkel való kapcsolatot.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendo Anyagok

Erős oxidáló szerek. Erős savak.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadithat fel.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitási érték:

Akut toxicitási érték (Szájon át LD50)

5280 mg/kg Patkány

Akut toxicitási érték (Bőr LD50)

12800 mg/kg Nyúl

Akut toxicitási érték (Belégzett LD50)

72.6 mg/l (gőzök) Patkány 4 órák

Légzőszervi szenzibilizáció vagy bőrszenzibilizáció:

Bőrszenzibilizáció

Bühler-vizsgálat: Tengerimalac

Nem szenzibilizáló.

Belégzés

Izgathatja a légutakat. Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Lenyelés

Gyormorfájást vagy hányást okozhat. Émelygést,  fejfájást,  szédülést és mérgezést okozhat.

Bőrre jutás

Bőrizgató hatású.  Hosszantartó érintkezés bőrkiszáradást okozhat. A bőrre szárítólag hat. A bőr kipattogását és ekcémát 

okozhat.

Szemmel való érintkezés

Szemizgató hatású.

A Szervezetbe Jutás Helye

Bőrön keresztül való felszívódás. Legyelés. Bőrrel és/vagy szemmel érintkezve.
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Célszervek

Központi idegrendszer Szem Légutak,  tüdő Bőr
Orvosi Tünetek

Szem és a nyálkahártyák irritációja. Kitágult pupillák. Rhinitis (orrnyálkahártya gyulladása). Felsőlégúti irritáció. Általános 

légszomj,  száraz köhögés. Bőrirritáció. Központi idegrendszeri depresszió. Álmosság,  szédülés,  zavartság,  kábultság.

Összetevőkre vonatkozó toxikológiai információ.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

Akut toxicitási érték:

Akut toxicitási érték (Szájon át LD50)

5280 mg/kg Patkány

Akut toxicitási érték (Bőr LD50)

12800 mg/kg Nyúl

Akut toxicitási érték (Belégzett LD50)

72.6 mg/l (gőzök) Patkány 4 órák

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás

A termék összetevői nincsenek a környezetre nézve veszélyes anyagként besorolva. Ez azonban nem zárja ki annak a 

lehetőségét,  hogy nagymennyiségű és gyakori szennyeződés ne legyen káros és rongáló hatással a környezetre.

12.1. Toxicitás

Akut Halmérgezés

A halakra nem tekinthető mérgezőnek.
Akut toxicitás - Halak

LC50 96 órák 9640 mg/l Pimephales promelas (Amerikai cselle)
Akut toxicitás - Gerinctelen Víziállatok

EC50 48 órák 13299 mg/l Daphnia magna (vizibolha)
Akut toxicitás - Vízinövények

EC50 72 órák > 1.000 mg/l Scenedesmus subspicatus
Akut toxicitás - Mikroorganizmusok

EC50 > 1.000 mg/l Aktivált iszap

Az összetevőkre vonatkozó ökológiai információk.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

Akut toxicitás - Halak

LC50 96 órák 9640 mg/l Pimephales promelas (Amerikai cselle)
Akut toxicitás - Gerinctelen Víziállatok

EC50 48 órák 13299 mg/l Daphnia magna (vizibolha)
Akut toxicitás - Vízinövények

EC50 72 órák > 1.000 mg/l Scenedesmus subspicatus
Akut toxicitás - Mikroorganizmusok

EC50 > 1.000 mg/l Aktivált iszap

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Lebonthatóság

A termék biológiai úton lebomlik.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség

A termék biológiailag nem halmozódik fel.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás:

A termék vizben oldódik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként besorolt anyagokat.
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12.6. Egyéb káros hatások

Nincs meghatározva.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Általános információk

A hulladék anyag veszélyes hulladékként osztályozandó. Az engedélyezett hulladékeltakarító helyre való lerakása a helyi 

Hulladékeltakarító Hatóságokkal összhangban történik. Még üres állapotban sem szabad kiszúrni vagy elégetni. A 

tűzveszélyes folyadékokkal átitatott törlőruhát stb. speciális tűzálló vödörbe kell kidobni.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1. UN-szám

UN Szám (ADR/RID/ADN) 1219

UN Szám (IMDG) 1219

UN Szám (ICAO) 1219

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítmányozási név ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID/ADN Osztály 3

ADR/RID/ADN Osztály 3. osztály: Tűzveszélyes folyadékok.

ADR Cimke Szám 3

IMDG Osztály 3

ICAO Osztály/Alosztály 3

Szállítási Cimke

FLAMMABLE
LIQUID

3

14.4. Csomagolási csoport

ADR/RID/ADN Csomagolási 

csoport
II

IMDG Csomagolási csoport II

ICAO Csomagolási csoport II

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre Veszélyes Anyag/Tengeri Szennyezodés

Nem.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

EMS F-E,  S-D

Hazchem Kód •2YE

Veszélyességi Szám (ADR) 33

Alagút korlátozási kód (D/E)

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
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Nem értelmezhető.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok
EU Törvényhozás

Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in 

implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of workers from the risks related to 

chemical agents at work.

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 bizottsági 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,  változásokkal.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek 

osztályozásáról,  címkézéséről és csomagolásáról,  a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon 

kívül helyezéséről,  valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról,   változásokkal.
Engedélyek (az 1907/2006 Rendelet VII. címe)

Ehhez a termékhez nem szükségesek különleges engedélyek.
Megszorítások (az 1907/2006 Rendelet VII. címe)

Erre a termékre nem vonatkoznak különleges megszorítások.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonságossági vizsgálatot.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Kibocsátó Szerv Helen O'Reilly

Felülvizsgálat dátuma APRIL 2013

Utolsó módosítás dátuma 7

Biztonsági adatlap száma 10512

Kockázattal Kapcsolatos Mondatok Teljes Terjedelmükben

Gőzők álmosságot vagy szédülést okozhatnak.R67

Szemizgató hatású.R36

TűzveszélyesR11

Teljes Veszélyességi Nyilatkozat

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.H225

Súlyos szemirritációt okoz.H319

Álmosságot vagy szédülést okozhat.H336

Jogi Nyilatkozat

Jelen információ csak a megjelölt, specifikus anyagra vonatkozik és egyéb anyaggal kombinálva vagy bármi más folyamatban használt hasonló anyagra 

nem érvényes. Mint ilyen információ, a vállalat legjobb tudása és hite szerint, pontos és megbízható a jelzett adatokat illetően. A pontosságára, 

megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan azonban szavatossági garancia és képviselet nincs. A felhasználó felelősségéhez tartozik, hogy az 

ilyen jellegű információkra vonatkozóan saját külön használatára biztosítsa magát.
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