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1.BEKEZDÉS: Anyag/keverék és cég azonosítása 

 
1.1 Termék azonosítása 

Termék neve   Clinell Alkoholos Kendő 
 
1.2. Az anyagok vagy keverékek használatának megfelelő azonosítása és javasolt 

alkalmazás 
 Használat azonosítása.   Tisztító és fertőtlenítő kendők 
 
1.3. A biztonsági adatlap rendelkezésre bocsátójának adatai 

Cég azonosítása:  GAMA Healthcare Limited  
      Customer Services 
       39 Hampstead House 

176 Finchley Road 
London – NW3 6BT 
United Kingdom 
Tel:+ 44 0845 2011 644  

      Email: info@gamahealthcare.com 
 
1.4. Vészhelyzet esetén hívandó telefonszám Tel: +44 207 9930 035 
 

2. BEKEZDÉS: Kockázati azonosítás 

 
2.1. Az anyag vagy a keverék osztályba sorolása 
 
Besorolás a (EC) No. 1272/2008 szabályozás szerinti besorolás: Gyúlékony foly. 2, H225; 
Szem irritáció, H319; STOT SE 3, H336. 
 
Besorolás a 1999/45/EEC direktíva szerint: F; R11, Xi; R36, R67 
 
2.2. Címke elemei 
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Jelzőfelirat   Veszély 
 
Kockázati megállapítás Erősen gyúlékony folyadék és pára 
    Súlyos szemkárosodást okoz 
    A kipárolgása aluszékonyságot és szédülést okozhat 
 
Elővigyázatossági utasítások 
 
2.3. Egyéb kockázat 
 
 

3. BEKEZDÉS: Összetevők/információk az alkotóelemekről 

 
3.2. Keverékek 
 

Deklarált 
összetevők 

Koncentr. %. EC No. CAS No. Besorolás 

67/548/EEC 1272/2008 

Propan-2-ol 70 200-661-7 67-63-0 F R11,Xi; R36,R67 Gyúl.foly.2, H225; 
Szem irrit. 2., 

H319 STOT SE 3, 
H336 

 

Valamennyi R mondat és kockázati megállapítás a 16. Bekezdésben található 
 

4.BEKEZDÉS: Elsősegély intézkedések 

 
4.1. Elsősegély intézkedések leírása 
 
 Belégzés 

Távolodjon el a forrástól és menjen friss levegőre. Ha diszkomfort érzete van, 
forduljon orvoshoz.  
 
Bőr 
Normál használat mellett nem idéz elő tüneteket, de ha mégis irritáció jelét észlelné 
vagy diszkomfort érzete van, forduljon orvoshoz. 
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Szem 
15 percig folyó vízzel öblítse a szemét. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon 
orvoshoz. 
 
Gyomorpanaszok 
A termék fizikai jellemzőiből adódóan valószínűtlen. Ne indukáljon hányást. Rögtön 
keressen fel egy orvost. 

 
4.2.  Legfontosabb tünetek és hatások; akut és késleltetett 
 Szemkárosodást okozhat. A párája álmosságot és szédülést idézhet elő. 
 
4.3. Indikációk azonnali orvosi beavatkozásra és speciális kezelésre 
 Ahogy a tünetek megjelennek, kezelje. 
 

5.BEKEZDÉS: Tűzoltósági intézkedések 

 
5.1.  Tűzoltó anyag 
 Széndioxid. Alkohol-rezisztens hab vagy száraz vegyianyag. 
 
5.2. Az anyagból vagy keverékből eredő speciális kockázat  

Erősen gyúlékony. A kipárolgása távoli helyekre is elérhet, ahol begyulladhat. 
Égésterméke toxikus füstöt bocsát ki, amely széndioxidot és szénmonoxidot 
tartalmaz. 

 
5.3. Utasítás a tűzoltóságnak 
 Viseljenek zárt, légző maszkkal ellátott és teljesen zárt védőruhát. 
 

6.BEKEZDÉS:   Véletlenszerűen kiszabaduló anyagból eredő intézkedések 

 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzetre vonatkozó eljárások 

Zárjanak ki minden tüzet okozó forrást. Ha a csomagolás sérült, akkor megfelelő , a 
személyes védelmet biztosító ruhát kell viselni. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
 Meg kell előzni, hogy vízmederbe kerüljön.  
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6.3. Mentesítési és tisztítási módok és eszközök 
 A személyes védelem eszközeire vonatkozó részt lsd. a 8. Bekezdés alatt. 
 A hulladékgyűjtésre vonatkozón intézkedést lsd. 13. Bekezdés alatt. 
 

7. BEKEZDÉS: Kezelés és tárolás 

 
7.1. Biztonságos kezeléssel kapcsolatos óvintézkedések 
 Tartsa távol mindentől, ami gyulladást okozhat. Jól szellőző helyen használja. 
 
7.2. A biztonságos tárolás körülményei, beleértve bármilyen összeférhetetlenséget 

Hűvös, száraz helyen kel tárolni, távol a direkt napfénytől és a gyulladást okozó 
forrásoktól. A tároló dobozt szorosan lezárva kell tartani. 

 
7.3. Speciális végfelhasználás 

Az 1.2. bekezdés szerint. 
 

8.BEKEZDÉS: Levegőbe kerülés ellenőrzése / személyi védelem 

 
8.1. Kontroll paraméterek 
 
 EU limit   Nincs 
 UK limit   Hosszú távú kitettségi limit (8h), 999 mg/m3 (400ppm);  
     rövid távú kitettségi limit (15 perc), 1250 mg/m3  
     500 ppm 
 
8.2.  Kitettségi ellenőrzések 
  
 Mérnöki ellenőrzések 

Gondoskodni kell a helyiség megfelelő szellőzéséről. Ellenőrizni kell, hogy nincs  
semmi gyulladást előidéző forrás a közelben. 
 
Személyes védelmet biztosító eszközök a személyi védelmi eszközök használata a 
konkrét felhasználás munkahelyi kockázati minősítésén alapuljon. Védőszemüveg és 
kesztyű használatával óvja a bőrt és a szemet. 
 
Környezeti kitettségi ellenőrzések: nincs adat 
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9.BEKEZDÉS: Fizikai és kémiai jellemzők 

 
 

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai jellemzőkről 
 
 Megjelenése   Nedves kendő színtelen folyadékkal átitatva 
 Szaga    Alkoholos 
 Illatküszöb   Nincs adat 
 pH    7-7,5 

Olvadási/fagyási pont  -88 °C - - 90°C (propan-2-ol) 
Forráspont/ határérték 82°C -83°C (propan-2-ol) 
Gyulladási pont  kb. 18°C (70 % propan-2-ol) 
Párolgási érték  (n-butyl acetat =1) :2.2 (propan-2-ol) 
Gyúlékonyság (szilárd, 
gáz)    nincs adat 
Gyúlékonyság vagy 
robbanási határérték  Alsó: 2 % Felső: 12 % 
Kipárolgási nyomás  cca. 42 hPa 20°C-on (propan-2-ol) 
Relatív denzitás  (levegő=1) > 1 101 kPa-on 
Oldékonyság   vízoldékony 
Megoszlási koef.  nincs adat 
Öngyulladási hő  nincs adat 
Bomlási hő   nincs adat 
Viszkozitás   nincs adat 
Robbanási értékek  a kigőzölgés robbanó elegyet képezhet a levegővel 
Oxidációs értékek  nincs adat 

 
9.2. Egyéb információk  nincs adat 
 

10. BEKEZDÉS: Stabilitás és reaktivitás 

 
10.1. Reaktivitás 
 Nincs adat 
 
10.2. Vegyi stabilitás 
 A javasolt tárolási és kezelési körülmények között stabil. 
 
10.3. Kockázatos reakciók lehetősége 
 Nincs adat 
 
10.4. Kerülendő körülmények 
 Hő, szikra, nyílt láng és más gyulladást okozó forrás. 
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10.5. Inkompatibilis anyagok 
 Aldehidek, aminok, erős oxidáló hatású szerek, maró szerek, klórtartalmú összetevők,  
 
 
 
 

 
 
 

  
 


