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BIZTONSÁGI ADATLAP 
1907/2006/EK REACH és 2015/830/EU rendelet szerint 

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

1.1. Termékazonosító 
A termék megnevezése: DOMA Folyékony krémszappan aloe vera illattal 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 
felhasználása 
Azonosított felhasználás:  kézmosó, tisztító. 
Ellenjavallt felhasználás:a fentitől eltérő. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
       Gyártja és forgalmazza: Do - Ma Bt 
 2083 Solymár, Toldi utca 4. 
 Tel/Fax: 06-26-349-594 
 Kapcsolattartó: Hajdú Margit 
 E-mail: info@domaclean.hu 
 www.domaclean.hu 
1.4. A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: info@domaclean.hu 
1.5. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 

+36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható) 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:a vonatkozó uniós szabályozások (1272/2008/EK 
(CLP1)rendelet) szerint a termék nem veszélyes keverék: 
 
2.2. Címkézési elemek 
Veszélyjel és veszélyszimbólum: - 
 
A veszélyes keverék veszélyeire/kockázataira utaló H mondatok: - 
Kiegészítő veszélyességi információ:  
EUH208: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS 
szám: 220-239-6] (3:1) keveréket, valamint 2-metil-2H-izotiazol-3-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat 
ki. 
 
A veszélyes keverék biztonságos használatára utaló P mondatok: 
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása 
 
Veszélyt meghatározó összetevő: nincs feltüntetendő komponens. 
Összetevők a 648/2004/EK szerint: <5% anionos felületaktív anyag, <5 % nátrium-klorid, <5 % 
Cocoamidopropyl-betaine, Cocoamide DEA , Glycerine, PEG7-Glyceryl-cocoate, Citric acid. Tartalmaz: 
konzerválószer (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone) Fragrance. 
 
2.3. Egyéb veszélyek 

 
1Classification, Labelling and Packaging, 1272/2008/EK rendelet és módosításai 
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Előírás és rendeltetésszerű használat, kezelés és tárolás során a keverék nem károsítja az egészséget és a 
környezetet. A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), illetve nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt (1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet). 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.2. Keverékek 
Kémiai jelleg:keverék, vizes oldat. 

Veszély komponens Koncentráció veszélykategória, kód, H-mondat 

Alkohol (C12-14)-etoxilált-szulfát-
nátrium* 
CAS-szám: 68891-38-3 

EU-szám: 500-234-8 

<5% SkinIrrit. 2, H315; 
EyeDam. 1, H318 

amides C8-18 N,N bis 
Hydroxyethiyl 
Reach r. 01-2119490100-53 
EC szám 271-657-0 

1 % Skin irrit 2 H315 
Eye Dam.: 1-H318 

5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on 
[EINECS szám: 247-500-7] és 
2-metil-2H-izotiazol-3-on 
(EINECS szám: 220-239-6] 
(3:1) keveréke** 
CAS szám: 55965-84-9 
EU-szám: - 
REACH reg. szám: nincs adat 

<0,0015% Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 2; H310 
Skin Corr. 1C; H314 
Skin Sens. 1A; H317 
Eye Dam. 1; H318 
Acute Tox. 2; H330 

Aquatic Acute 1; H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1; H410 (M=100) 

EUH071 
2-metil-2H-izotiazol-3-on*** 
CAS szám: 2682-20-49 
EU-szám: 220-239-6 
REACH reg. szám: nincs adat 

<0,0015% Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H311 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1A; H317 
Eye Dam. 1; H318 
Acute Tox. 2; H330 

Aquatic Acute 1; H400 (M=10) 
Aquatic Chronic 1; H410 (M=1) 

EUH071 
 
*nem osztályozott anyag a 1272/2008/EK VI. mellékletében, besorolása gyártói. 
 
**Egyedi koncentrációs határérték: Eye Dam. 1: C ≥ 0,6 %;  
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Corr. 1C: C ≥ 0,6 %;  
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A: C ≥ 0,0015 % 
 
***Egyedi koncentrációs határérték: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % 
 
AH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 
Más veszélyes komponens jelenlétét a gyártó nem jelzi. Az egyéb komponensek nem tekinthetők a hatályos jogszabályok 
szerint veszélyes anyagoknak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri elé azt a mértéket, amely fölött 
jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni. 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és 
lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös 
állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad! 
Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk orvost és 
mutassuk meg a keverék címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. 
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani. 
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Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell 
öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 
Szembejutás esetén: Legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek 
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz. 
Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet. Rosszullét 
esetén forduljunk orvoshoz. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag: a környezetben égő anyagok alapján kell meghatározni. Amennyiben a tűz 
környezetében nincs más anyag, használható: oltópor, alkoholálló hab, vízpermet és szén-dioxid. A 
keveréket tartalmazó tartályokat a tűz környezetéből el kell távolítani, vagy vízpermettel kell hűteni. 
 
5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid, szén-dioxid 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
A tűz esetén használatos védőeszközök: megfelelő védőruha és a környezet levegőjétől független 
légzőkészülék 
A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el. 
Egyéb információk: 
A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő. 
A szennyezett oltóvíz és égési maradékok az előírások szerint ártalmatlanítandók.. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Légzésvédelem: nagy mennyiség kiömlése esetén szükséges 
Kézvédelem: védőkesztyű 
Szemvédelem: védőszemüveg vagy védőálarc 
Testvédelem: védőruha 
 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A képződő hulladékot a hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni. A kiömlött anyagot talajba vagy élő 
vizekbe engedni tilos! 
 
6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 
Nagy mennyiségű termék kiömlése esetén gyűjtsünk össze a lehető legtöbbet a kifolyt anyagból. A 
maradékot folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, tőzeg, fűrészpor, diatomaföld) kell befedni, felitatni, és egy 
erre a célra felcímkézett edényzetben kell gyűjteni ártalmatlanításig. A helyiséget alaposan ki kell takarítani. 
Figyeljünk a csúszásveszélyre! 
Kisebb mennyiségű kiömlött készítményt a szokásos takarítási eljárásokkal kell eltüntetni. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmény szembejutását és bőrre kerülését.  
 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől, gyújtóforrástól 
védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni. 
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet! 
Megfelelő tárolás esetén minőségét 3 évig megőrzi. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Munkahelyi levegőben megengedett határértékek:   
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
Előírás és rendeltetésszerű használat, kezelés és tárolás során a keverék nem károsítja az egészséget és a 
környezetet. A dolgozókkal meg kell ismertetni a keverék felhasználásának munkaegészségügyi előírásait. 
 
Higiéniai intézkedések: 
§ Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! 
§ A munka szünetei előtt és végeztével alapos kézmosás szükséges. 
Egyéni védőeszközök: 
§ Gumikesztyű viselése ajánlott. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Halmazállapot: folyadék sűrűn folyó 
Szín: áttetsző, szintelen, enyhén sárga 
Szag: jellegzetes, illat 
 
9.2 Egyéb információk 
Forráspont: 100°C 
Sűrűség: 1,0-1,02 g/cm3 
pH-érték: 5,0–6,0 
Oldhatóság vízben: korlátlanul elegyedik 
Lobbanáspont (zárttéri): nincs adat 

Dermedéspont:  nincs adat 
Gyúlékonyság: nincs adat 
Gőzsűrűség: nincs adat 
Bepárlási sebesség: nincs adat 
Oldékonyság: nincs adat 
Log Ko/w: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet:  nem jellemző, nem öngyulladó 
Bomlási hőmérséklet:  nincs adat 
Viszkozitás: nincs adat 
Robbanási tulajdonság:  nincs adat 
Szárazanyag-tartalom: kb. 15% 
Oxidáló tulajdonság: nincs adat1 

 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.2. Kémiai stabilitás 
Közönséges körülmények között stabil keverék. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Nem ismertek. 
10.4. Kerülendő körülmények 
Nem ismertek. 
10.5. Nem összeférhető anyagok 
Oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Szén-monoxid, szén-dioxid (tűz esetén). 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás:A termékre nincs adat. 
Komponensekre: 
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 Alkoholok, C12-14 etoxilált, szulfát, nátrium 
  Orális:  LD50 (patkány) > 2000 -5000 mg/kg (OECD 401) 
  Dermális: LD50 (egér, nőstény) >2000 mg/kg (OECD 402) 
  Inhalációs: LC50 (patkány)   nincs adat 
 
 

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

  Orális:  LD50 (patkány) 550 mg/kg (OECD 423) 
  Dermális: LD50 (patkány) 200 - 1000 mg/kg 
  Inhalációs: LC50 (patkány) 0.31 mg/L (por, köd) (4 óra) 
 
 

 2-metil-2H-izotiazol-3-on 
  Orális:  LD50 (patkány) 183 mg/kg  
  Dermális: LD50 (patkány) 242 mg/kg (OECD 402) 
  Inhalációs: LC50 (patkány) 0.11 mg/L (por, köd) (4 óra) 

(OECD 403) 
 
 Irritáció –maró hatás: 
 Bőrmarás/bőrirritáció: nem irritatív (komponensek alapján) 
 Súlyos szemkárosodás/ 

szemirritáció: 
 
irritatív (komponensek alapján) 

 
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján), de 

túlérzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat 
ki. 

  Rákkeltő hatás: nem ismert, ill. nem rákkeltő 
  Csírasejt mutagenitás: nem ismert, ill. nem mutagén 
  Reprodukciós toxicitás: nem ismert, ill. nem reprodukció károsító 
  Egyetlen expozíció utáni célszervi 

toxicitás (STOT): 
 
nem besorolt 

  Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT): 

 
nem besorolt 

  Aspirációs veszély: nem besorolt 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 
A termékre nincs adat. 
Komponensekre: 
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfát, nátrium: 
LC50(Brachydaniorenio): > 1 -10 mg/l, NOEC: 1,2 mg/l (becsült érték, QSAR) 
EC50 (Daphniamagna, 48 óra):> 1 -10 mg/l, NOEC (Daphniamagna, 21 nap): > 1 -10 mg/l 
EC50 (Desmodesmussubspicatus, 72 óra): 10– 100 mg/l 
 
  Alkoholok, C12-14 –etoxilált, szulfát, nátrium 
  Halak (Brachydaniorenio) LC50 1,0-10 mg/L 96 óra (OECD 203) 
  Daphnia (Daphnia magna) NOEC 1,0 – 10  mg/l  21 nap (OECD 202 
  Alga (Desmodesmus subspicatus EC50 10-

100mg/l 
 72 óra (OECD 201) 

       
       
       
       
 
  5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on 

(EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke 
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  Halak (Danio rerio) LC50 0,56 mg/L 96 óra 
  Daphnia (Daphnia magna) EC50 1,02 mg/L 48 óra 
  Daphnia (Daphnia magna) EC50 >1,0 mg/L 21 nap 
  Alga EC50 0,018 mg/L 72 óra 
  Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,161 mg/L* 72 óra 
  Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,379 mg/L** 72 óra 
  Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,166 mg/L* 96 óra 
  Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,47 mg/L** 96 óra 
  Alga (Pseudokirchneriella subcapitata): EC50 0,032 mg/L** 96 óra 
  Halak (Danio rerio) LOEL 1,6 mg/L 34 nap 
  Halak (Danio rerio) NOEC 0,5 mg/L 34 nap 
  Mikroorganizmusok (krónikus) EC50 31,7 mg/L 3 óra 
 
  2-metil-2H-izotiazol-3-on 
  Halak (Oncorhynchus mykiss) LC50 4,77-6,0 mg/L 96 óra 
  Daphnia (Daphnia magna) EC50 0,93-1,9 mg/L 48 óra 
  Alga (Selenastrum capricornutum) 

(OECD 201): 
EC50 0,158 mg/L 72 óra 

  Daphnia (Daphnia magna) NOEC 0,04 mg/L 21 nap 
*biomassza 
**növekedési sebesség 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:  
A termékre nincs adat 
Komponensekre: 
a termékben lévő anionos felületaktív anyagok biológiailag könnyen lebonthatók. A biológiai lebonthatóság 
megfelel a 648/2004/EK rendeletben előírt biológiai lebomlási kritériumoknak. Az ezt alátámasztó adatok 
mindenkor a tagállamok illetékes szerveinek a rendelkezésére állnak, és közvetlen kérésükre vagy a 
tisztítószer gyártó kérésére megtekinthetők 
5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szám: 220-
239-6] (3:1) keveréke:<50 % (10 nap), nem könnyen lebontható. 
2-metil-2H-izotiazol-3-on: nem könnyen lebontható 
12.3. Bioakkumulációs képesség: 
Alkoholok, C12-14, etoxilált, szulfát, nátrium: bioakkumuláció nem várható 
2-metil-2H-izotiazol-3-on: LogPow: 0,119 
 
12.4. Mobilitás a talajban:a termék mobilis, vízben korlátlanul oldódik. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot. 
12.6. Egyéb káros hatások:Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve veszélyes lehet. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:atermék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. 
(VIII.7.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.  
A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történt.A hulladékkulcs 
felhasználási terület és a körülmények folytán változhat. 
Termékre vonatkozó intézkedések: 
A termék hulladékának lehetséges besorolása 
EWC kód: 07 06 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 
Az alaposan vízzel kitisztított, hulladékká vált csomagolóanyag besorolása: 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, 
IATA/ICAO) nem veszélyes áru. 
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14.1. UN-szám:       nem besorolt 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:   nem besorolt 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):     nem besorolt 
14.4. Csomagolási csoport:       nem besorolt 
14.5. Környezeti veszélyek:       nem besorolt 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:   nem besorolt 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások, jogszabályok 
Vonatkozó közösségi joganyagok 
REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai  
CLPrendelet: 1272/2008/EK és módosításai 
Mosó- és tisztítószer rendelet: 648/2004/EK és módosításai  
Vonatkozó nemzeti joganyagok 
Munkavédelem:  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai; 25/2000. (IX.30.) EüM-
 SzCsM együttes rendelet 
Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai; A veszélyes anyagokkal és a 

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

Hulladék: a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról, valamint 225/2015. (VIII.7.) és a 442/2012. 
(XII. 29). Kormányrendeletek és a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet  

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról; 54/2014. (XII.5.) BM rendelet. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

A feltüntetett adatok a mai tudásunkon alapulnak. A célja ezen adatlapnak a termékek leírása a biztonsági 
elvárások szempontjából. Az adatok nem jelentenek semmilyen garanciát a termék tulajdonságaival 
kapcsolatban. Termékeink felhasználói felelősek a hatályos jogszabályok és szabályozások figyelembe 
vételéért. 
 
Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és 
felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai 
paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a 
termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát. 
A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő 
használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék 
felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. 
 
A keverék osztályozásának módszere az 1272/2008/EK szerint (információértékelési módszer) 
Nem veszélyes  kalkulációs 

 
A biztonsági adatlap 3. szakaszában előforduló H-mondat(ok), a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege: 
 
H301 Lenyelve mérgező. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H310 Bőrrel érintkezve halálos. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H330 Belélegezve halálos. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
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H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

Acute Tox. 3 Akut toxicitás 3. kategória 
Acute Tox. 4 Akut toxicitás 4. kategória 
Acute Tox. 2 Akut toxicitás 2. kategória 
Skin Corr. 1B, 1C Bőrmarás/bőrirritáció 1B, 1C kategória 
Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória 
Skin Sens. 1A Bőrszenzibilizáció 1A kategória 
Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória 
Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes, akut 1. kategória 
Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória 
Aquatic Chronic 3 A vízi környezetre veszélyes, krónikus 3. kategória 
 

16.2. Adatlaptörténet:az adatlap a gyártó adatai és 2.0 verziószámú adatlapja ismeretében készült 2019. 
október 8-án,verziószáma: 3. A módosítás teljes átdolgozás, a 2015/830/EU rendeletnek való megfeleltetést 
célozta. 
 
 


