
BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
Garden, Aroma, Cool Air légfrissítőkhöz 

 
 

1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT 

 
Termék neve    légfrissítő 
Márka név    Garden, Aroma, Cool Air légfrissítő 

 
Szállító      Sora Kozmetik Ve Kimya San.Tic.Ltd.Sti 
     Istanbul / Törökország 
Forgalmazó/Importáló cég neve:   Menthol Kft. 
     1163 Budapest, Sashalmi sétány 7. 
     Tel.: 413-6404 
Telefon sürgős esetben  30/9322-533 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgála telefonszáma: 06-80-20-11-99 
 

2. Összetétel:  

 
Ismert összetevők/veszélyes anyagok: illatanyag, emulgeálószer, hajtógáz: cseppfolyósított 
propán-bután gázkeverék 
 
Veszélyes alkotóelemekre vonatkozó információ 
 
Kémiai elnevezés 
Isopropyl alkohol  67-63-0  R11-36-67  S2-7-16-24-25 
Parfüm   keverék   
Sorbita mono oleate  1338-43-8    
Propyleneglycol  57-55-6 
Víz    7732-18-6 
Gáz (propán-bután)  keverék  R13   S9-16-33 
  
(Más) veszélyes összetevők jelenlétét a gyártó nem jelzi. A komponensek valószínűleg nem 
tekinthetők a hatályos jogszabályok szerinti veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a 
készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött az osztályba sorolásnál és a 
veszélyjelzés megállapításánál jelenlétüket figyelembe kell venni. 
 

3. Veszélyesség szerinti besorolás: 

 
Besorolás    : Fokozottan tűzveszélyes. 
Fizikai / kémiai veszélyek  : Fokozottan tűzveszélyes. Fontos: Nyomás alatt lévő       
 tartály: napsugártól védje, és ne tegye ki 50 fog C feletti              

hőmérsékletnek. Az aeroszol a belsejében keletkező 
nyomástól felrobbanhat, ha 50 fok feletti 
hőmérsékletnek van kitéve. Ne szúrja ki, és ne égesse el, 
ha már nem használja. Ne permetezze nyílt lángba, 
illetve gyúlékony anyagra. Gyújtóforrástól távol 
tartandó – Tilos a dohányzás. Ne permetezze tűzhöz, 



hőforráshoz illetve bekapcsolt elektromos készülékhez 
közel. 

Környezeti veszélyek : A 2. fejezetben jelzett összetétel alapján a termék nincs 
a környezetre veszélyesek közé sorolva. A termékre 
ökológiai kutatást nem végeztek. 

Emberi egészségre veszélyes : Ipari és kereskedelmi használat során alacsony a 
kockázat. 

Egyéb információk : Gyermekektől távol tartandó. A permetet ne lélegezze 
be. 

 
 

4. Elsősegélynyújtás: 

 
Szembe jutás esetén: Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása 
közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és 
folytassuk az öblítést legalább 15 percig. Ha szemirritáció alakul ki, azonnal szakorvoshoz 
kell fordulni. 
Bőrre jutást követően: Az elszennyeződött ruházat eltávolítása után az érintett bőrfelületet 
mossuk le alaposan bő vízzel. Irritatív tünetek (bőrvörösödés, stb.) jelentkezésekor orvoshoz 
kell fordulni.  
Belégzést követően: Friss levegőn helyezzük nyugalomba a beteget, lazítsuk meg szoros 
ruházatát, óvjuk a lehűléstől és rosszullét vagy légzési nehézség kialakulásakor vagy 
rosszullét esetén, azonnal hívjunk orvost.  
Véletlen lenyeléskor: A sérült száját öblítsük ki vízzel. Az öblítő folyadékot nem szabad 
lenyelni. Ne hánytassunk! Rosszullét, rossz közérzet esetén azonnal hívjunk orvost.  

 

5. Tűzveszélyesség: 

 
Oltóanyagok: Oltópor, alkoholálló oltóhab, széndioxid. 
Különleges veszélyhelyzet: A tűzet, ha lehetőség van rá védett helyről oltsuk. Tűz és/vagy 
robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. 
Különleges tűzoltási eljárás: Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból 
származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába. 
 
 

6. Óvintézkedés baleset esetén: 

 
Személyi óvintézkedések Amennyiben a jó szellőzés fenntartható, nincs szükség a 
légzőszervek védelmére. A permetet ne lélegezze be. 
Környezetvédelem: Nagy menyiség kiömlésekor meg kell akadályozni, hogy az 
anyag/készítmény a környezetbe jusson. A képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi 
előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, 
vízfolyásba, talajba, közcsatornába jutását meg kell akadályozni. 
 

7. Kezelés és tárolás: 

 
Kezelés: Fontos: Nyomás alatt lévő tartály: napsugártól védje és ne tegye ki 50 fok C feletti 
hőmérsékletnek. Az aeroszol a belsejében keletkező nyomástól felrobbanhat, ha 50 fok feletti 
hőmérsékletnek van kitéve. Ne szúrja ki és ne égesse el, ha már nem használja. Ne 



permetezze nyílt lángba, illetve gyúlékony anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a 
dohányzás. Ne permetezze tűzhöz, hőforráshoz illetve bekapcsolt elektromos készülékhez 
közel. A munkahelyi jó higiénés és biztonsági gyakorlat szerint kell kezelni és csakis jól 
szellőztetett helyen. A permetet ne lélegezze be.  Használat után alapos kézmosás szükséges. 
Tárolás: Napsugártól védve, hőtől távol kell tartani. Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
Élelmiszerektől távol tartandó. 
 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei: 

 
Műszaki intézkedések: Csak jól szellőztetett helyeken szabad használni. Az eljárást csak 
tűzbiztos helye, tűzbiztos berendezéssel szabad végezni. 
Higiéniai intézkedések: Használata közben nem szabad enni, inni valamint dohányozni. 
Személyi védőeszközök: Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség különleges 
személyvédő berendezésre. 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

 
Aeroszol 
Színe:      fehér-átlátszatlan 
Szaga:     illattól függő 
pH(23 C):    6,5-7,5       
Lobbanáspont ( C):    adat nem áll rendelkezésre 
Relatív sűrűség (g/cm3):  1,00-1,10     
 

10. Stabilitás és reakciókészség: 

 
Stabilitás: Normál hőmérsékleti- és nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen 
felhasználva és előírásszerűen tárolva stabil termék. 
 

11. Toxikológiai adatok: 

 
A termékre toxikológiai kutatásokat nem végeztek. 
Toxikológiai hatások és tünetek:  
szembe jutva: Rendeltetésszerű használat esetén nem érvényes. A szemben szúró/csípő érzést 
okozhat.  
lenyelésnél: Rendeltetésszerű használat esetén nem érvényes. 
bőrrel érintkezve: Rendeltetésszerű használat esetén nem érvényes. Bőrrel gyakorta 
érintkezve a termék bőrpirosodást okozhat. 
belélegezve: Rendeltetésszerű használat esetén nem érvényes. A permet a légzőszervekben 
szúró/csípő érzést okozhat. 
 

12. Ökotoxicitás: 

 
A készítmény biológiai lebonthatóságára vonatkozó illetve konkrét ökotoxikológiai  adatok 
nem állnak rendelkezésre.  
A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába  
juttatni nem szabad. 
 
 



13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 

 
Eldobás módozatai: Elhelyezése a helyi törvények szerint történjen. 
 

14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó 
egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és megnevezés, 
amennyiben alkalmazható): 

 
A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a 
gyártó szerint – jelölésköteles. 
 
UN szám:   1950 
Szállításnál a helyes név: AEROSZOLOK 

 
gyúlékony gáz 

 
Országúti/vasúti: 
ADR osztály:   2 
 
Belföldi víziutak:  nem áll rendelkezésre 
 
Tengeri: 
IMDG osztály:  2 
IMDG oldalszám:  9022 
 
Légi: 
ICAO/IATA osztály:  2 
 
Hazai szállítási szabályok: nem áll rendelkezésre 

 

15. Szabályozási információk: 

 

Veszély jel(ek) :  F+    

 
       FOKOZOTTAN 
       TŰZVESZÉLYES 
 
 

R-mondatok 
R11 : Tűzveszélyes 
R13 : Fokozottan tűzveszélyes gázzal töltve 
R36 : Irritatív 



R67 : Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
 
S-mondatok 
S2 : Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S7/9 : Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. 
S16 : Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás 
S24/25 : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
S33 : A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell 
 
16. Egyéb: 

 
Ez az adatlap megfelel az EC 2001/58/EC jelű, 2001. július 27. keltű EC direktívának. A jelen adatlapon 
megadott információ a legjobb tudásunk szerint igaz és pontos, de az összes adat, utasítás valamint ajánlás és  / 
vagy javaslat garancia nélkül készült. 
 

Budapest, 20015.10.10. 
 

 
 
 
 

 


