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Biztonsági adatlap 
 
 
 

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

1.1 Termékazonosító: CHE0114-150, CHE0114-400 Tisztító spray, IPA  

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Az optika, finommechanikai és elektronikus 

berendezések tisztítása. 

Ellenjavallt felhasználása: - 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó:  MICRO CHIP ELEKTRONIC  
Barbara Kaczmarczyk  
Adres: ul. Kochanowskiego 9, 
 40-035 Katowice  

 

Forgalmazó: Jet Elektronic Kft. 
4553 Apagy, Nagymező u. 2-4. 
(42) 700-026, 20/227-41-15 
rendeles@jetelektronic.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199 

2. A veszély meghatározása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 

A termék veszélyesnek minősül. 

Irritálja a szemet. Érzékenységet okozhat bőrrel érintkezve, álmosságot, szédülést okozhat. (Xi) 

Fizikai és kémiai veszélyek: Tűzveszélyes (F) 

2.2 Címkézési elemek: 
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 F – Tűzveszélyes     Xi – Irritáló hatású. 

Figyelmeztető mondatok: 

R11 – Tűzveszélyes 

R36 – Szemizgató hatású 

R67 – A gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. 

S1 – Tartsa zárva. 

S2 – Gyermekektől távol tartandó. 

S16 – Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. 

S23 – Nem szabad belélegezni. 

S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. 

S26 – Szemmel való érintkezés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni – mutassa meg a terméket és a  

címkét az orvosnak. 

S51 – Csak jól szellőztetett helyen használható. 

2.3 Egyéb veszélyek: Nincs adat. 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1 Anyagok: nem alkalmazható 

3.2 Keverékek: veszélyes összetevők: 

Termékazonosító Százalék % Osztályozás a 

67/548/EEC szerint 

CLP osztályozás 

Veszélyességi osztály és 

kategória kódok 

Veszélyt jelző 

mondatok kódjai 
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Izopropil alkohol 

CAS szám: 67-63-0 

EC szám: 200-661-7 

REACH szám: nincs 

megadva 

99-100 F, R11, 

Xi, R36,R67 

Flam.Liq.2 

Eye Irrit.2 

STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

Izobután 

CAS szám: 75-28-5 
EC szám: 200-857-2 
REACH szám: nincs 

megadva 

 

 

 

≤ 15 

 

 

F+, R12 

Flam Gas 1 H220 

 Bután 

CAS szám: 106-97-8 
EC szám: 203-448-7 
Reach szám: nincs 

megadva 

 

 

 

≤ 15 

 

 

 

F+, R12 

 
 
 
 

Flam Gas 1 
 

 
 
 
 
H220 

 

Propán 
CAS szám: 74-98-6 
CE szám: 200-827-9 
REACH szám: nincs 
megadva 

 
      

 < 0,1  

 

 
              F+, T  

R12 

 
Flam Gas 1 

 

 
H220 

 

1,3- butadién 
CAS szám: 106-99-0 
CE szám: 203-450-8 

REACH szám: nincs 

megadva 

 

 

< 0,1 

 

 

F+, T R12, R45 

 

 
 
 

Flam Gas 1 

 

 
 
 
H220 

 

4. Elsősegélynyújtás 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Hő bőrrel érintkezik: Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le a bőrt szappannal és öblítse le bő 

vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Ha a tünetek nem enyhülnek keresse fel orvosát. 
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Szembe kerülve: Ha szembe kerül öblítse le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. Bizonyosodjon meg 

róla, hogy megfelelően kitisztította a szemhéját. Orvost kell hívni. 

Belégzés: Belégzés esetén tartózkodjon friss levegőn. Ha nem lélegzik a sérült, mesterséges lélegeztetést 

kell alkalmazni, nehéz légzés esetén oxigént kell adni. 

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Igyon nagy mennyiségű vizet, nem szabad hánytatni. Orvost kell 

hívni azonnal. 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tartós belégzés esetén álmosságot vagy szédülést tapasztalhat. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha bármilyen tünetet tapasztal forduljon 

orvoshoz, aki a további szükséges ellátásról dönt. 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag: Vízpermet, szén-dioxid, porral-habbal oltó. Nem megfelelő oltóanyag: folyamatos vízsugár. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Tűzveszélyes folyadék. Mérgező füstöket 

bocsát ki tűz esetén. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Szükség esetén használják a megfelelő védőfelszereléseket. Ne engedjék az 

oltóanyagot bejutni a csatornahálózatba és vízfolyásokba. Értesítsék a szomszédságot a tűzről. 

Utasítsanak minden ott tartózkodó személyt, aki nem a tűzoltás részese, hogy távozzon a helyszínről, az 

esetleges veszély elkerülése érdekében. Szükség esetén értesítsék a társhatóságokat. 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  Távolítsa el gyújtóforrások 

közeléből, biztosítson megfelelő szellőzést. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedje a talajvízbe való bejutását. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:  A szennyezett felületet fedje le 

száraz mésszel vagy homokkal. Helyezze zárt edényekbe és szikramentes környezetben tárolja. 

Szellőztesse ki a helyiséget, a kiömlés helyét tisztítsa fel amíg teljesen el nem tűnik. 
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6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 13. szakaszt az ártalmatlanításra vonatkozóan. Lásd a 8. szakaszt a 

védelmi intézkedésekre vonatkozóan. 

7. Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések :Kerüljük a szemmel és az arccal való érintkezést. Nem 

szabad enni, inni és dohányozni a termék használata közben. Személyi védőfelszerelést kell használni. 

Megfelelő helyi és általános szellőztetést kell használni. A gőzök a levegővel robbanó keveréket 

alkothatnak. 

7.2 A biztonságos tárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Tartsa távol gyerekektől. Tartsa 

távol hőtől és gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot és szikrázó eszközöket. 

Tartsa 5-25°C között hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen. Óvja a közvetlen napsütéstől.  

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): nincs meghatározva. 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

 Az anyag neve TLV TLV-STEL TLV-CL 

1 2-Propanol 900 mg/m3 1200 mg/m3 nincs meghatározva 

2 Bután 1900 mg/m3 3000 mg/m3 nincs meghatározva 

3 Propán 1800 mg/m3                  - nincs meghatározva 

4 1,3 - butadién 10 mg/m3 40 mg/m3 nincs meghatározva 

8.2 Az expozíció mértéke: 

Normál használat során különleges óvintézkedésekre van szükség: 
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Használjon személyi védőfelszerelést. A szem megóvása érdekében használjon védőszemüveget. 

Légzésvédő használata nem szükséges, kivéve ha a megengedhető koncentráció a levegőben túllépi a 

normát.  

Bőrvédelem: Viseljen védőkesztyűt, miközben az anyaggal dolgozik. 

Környezeti expozíció ellenőrzése: Akadályozzuk meg az anyag csatornába és talajvízbe történő 

szivárgását. 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Fizikai megjelenés: Aeroszol 

Szín: világos 

pH: nem ismert 

Olvadáspontja: -88°C 

Forráspontja: 82 °C 

Gyulladási hőmérséklet: 13 °C 

Öngyulladási hőmérséklet: 425°C 

Alsó robbanási határ: 2,0°v 

Felső robbanási határ: 12,0% v 

Sűrűség. 20°C 0,785 g/cm3 

Vízben oldhatóság: Teljesen oldódik 

Viszkozitás: 20°C 2,5mPa s 

Gőz sűrűsége: levegőhöz viszonyítva 2,07 

Molekulasúly: 60,1 MW 

9.2 Egyéb információk: nincs 
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10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség: nem ismert 

10.2 Kémiai stabilitás: Stabil, a megfelelő tárolási és felhasználási körülmények mellett. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: a gőzök robbanó keveréket alkothatnak. 

10.4 Kerülendő körülmények: hő, napfény, gyúlékony anyagok. 

10.5 Nem összeférhető anyagok: nincs adat. 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Előírás szerinti használat. 

11. Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Izopropil-alkohol 

LDLo Orális Humán 5272 mg / kg 

LDLo Orális Humán 3570 mg / kg 

LD50 Orális Patkány 5045 mg / kg 

LD50 Intravénás Patkány 1088 mg / kg 

LD50 Orális Egér 3600 mg / kg 

LD50 Intravénás Egér 1509 mg / kg 

LD50 Orális Nyúl 6410 mg / kg 

LD50 Bőr Nyúl 12800 mg / kg 

LD50 Intravénás Nyúl 1184 mg / kg 

Irritáció: Szem 

Korrózió: maró hatású 

Érzékenység: Nem 

Rákkeltő hatás: Nincs bizonyíték 

Mutagenitás: Nincs bizonyíték 

Reprodukciós toxicitás: Nincs bizonyíték 

Akut toxicitás. 

Expozíciós utak, közvetlen és késleltetett tünetek: 
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Belégzés: Hosszú távú alkalmazása gyengén szellőztetett helyen légúti irritációt okozhat. 

Bőrrel érintkezve: hosszantartó vagy ismételt érintkezés irritációt és a bőr zsírtartalmának vesztését 

eredményezheti. 

Szembe jutva: Hosszabb ideig tartó érintkezés szemmel, irritációt okozhat. 

Lenyelve ártalmas. 

12. Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás 

Izopropil alkohol CAS: 67-63-0 

Vizsgálat Típus: LC50 hal Faj: Pimephales promelas idő: 96 h Érték: 9,640 mg / l 

Vizsgálat Típus: EC50 Vízibolha Faj: Daphnia magna idő: 24 h Érték: 5,102 mg / l 

Vizsgálat Típus: EC50 Alga Faj: Scenedesmus subspicatus idő: 72 h Érték:> 2000 mg / l 

Vizsgálat Típus: EC50 Alga idő: 24 h Érték:> 1000 mg / l 

12.2 Megmaradás és lebonthatóság: biológiailag könnyen lebontható. 

12.3 Bioakkumulációs képesség: nincs adat. 

12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat. 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem tartalmazza. 

12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1 Hulladékkezelési módszerek:  Megsemmisíteni speciálisan erre a célra megfelelő eszközökkel lehet, 

és a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok betartásával. 

14. Szállításra vonatkozó információk 

14.1 UN-szám: 1219 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ISOPROPANOL, izopropil-alkohol 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály: 3 
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14.4 Csomagolási csoport: II 

14.5 Környezeti veszélyek: igen. 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:nincs adat. 

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

kategória: Z 

További információk: nem alkalmazható. 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

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

előírások/jogszabályok 

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 
szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) a GHS osztályozási 
kritériumainak és címkézési szabályainak figyelembevételével harmonizálja a Közösségen belül az anyagok, 
keverékek és egyes meghatározott cikkek osztályozására és címkézésére vonatkozó rendelkezéseket és 
kritériumokat. 

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: nem szükséges. 

16. Egyéb információk 

 
 
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján. 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. 

 
 

R11 Tűzveszélyes 
R67 Álmosságot és szédülést okozhat. 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Flam. Gáz 1 - Gyúlékony gáz kategória: 1 
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
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TLV - küszöbérték 
TLV-érték - rövid expozíciós határértéket 
TLV-CL - Plafon határérték 

 


