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Biztons{gi adatlap 

Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. 

Ki{llítva: 2013.06.17.                                                                                                  1. verzió 
 

Arrixaca mosószer 1,5 l Aloe ver{s 
 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a v{llalat/v{llalkoz{s azonosít{sa 

 

1.1. Termékazonosító: Arrixaca mosószer 1,5 l Aloe ver{s 
Kiszerelés:  1,5 liter, 5 liter. 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhaszn{l{sa, illetve ellenjavallt 

felhaszn{l{sa:  Univerz{lis mosószer. 

1.3. A biztons{gi adatlap sz{llítój{nak adatai 

Gy{rtó:   AROM S.A. 

Carretera Molina a Fortuna, Km2 30500 Molina de Segura – MURCIA, 

Spain 

Tel.: 00 34 968 643 100; Fax: 00 34 968 645 520, 00 34 968 389 626 

honlap: http://www.arom.es; e-mail: arom@arom.es 

Forgalmazó:  Agriment Kft. 

6729 Szeged, Mozdony u. 12/C. 

Tel./fax: 62/551-351 e-mail: info@agriment.hu  

Biztons{gi adatlapért felelős személy: 

info@agriment.hu 

1.4. Sürgősségi telefonsz{m: 

Orsz{gos Kémiai Biztons{gi Intézet (National Institute of Chemical  

Safety) Egészségügyi Toxikológiai T{jékoztató Szolg{lat (Health 

Toxicological Information Service) Budapest, HU 

Telefon: +36 80 20 11 99 (0-24 h, HU-EN) 

Mentők: 104, Tűzoltók: 105, Rendőrség: 107, Katasztrófavédelem: 112 

 

2. SZAKASZ: A veszély meghat{roz{sa 

 

2.1. Az anyag vagy keverék oszt{lyoz{sa:  

A 44/2000. EüM rendelet szerint a termék nincs veszélyes készítményként oszt{lyozva. 

2.2. Címkézési elemek: Nem jelölésköteles. 

2.3. Egyéb veszélyek: A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

3.2. Keverékek:  Felületaktív anyagok és szappan illatosított vizes oldata. 

Komponensek Tömeg % CAS sz{m EU sz{m 44/2000. EüM r. CLP 

Fatty alcohol C12-15, 

Ethoxylated / 

C12-15 zsíralkohol, 

etoxil{lt 

≤ 5,00 

 

68131-35-5 500-195-7 Xn  [rtalmas R22; 

Xi Irritatív R41; N 

 Környezetre 

veszélyes R50 

- 

Az R- és H-mondatok teljes szövegét és a 648/2004/EK EPT rendelet szerinti inform{ciókat 

l{sd a 16. szakaszban! 

http://www.arom.es/
mailto:arom@arom.es
mailto:info@agriment.hu
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4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújt{si intézkedések: 

 

4.1. Az elsősegély-nyújt{si intézkedések ismertetése  

[ltal{nos:  Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz. 

Szembejut{s:   A nyitott szemet mossuk ki azonnal bőven vízzel legal{bb 15 percig.  

Ne felejtsük el elt{volítani a kontaktlencséket, ha haszn{lunk.  Tartós 

irrit{ció esetén forduljunk orvoshoz. 

Bőrrel érintkezve:  T{volítsuk el a szennyezett ruh{zatot. Alaposan mossuk le a bőrt vízzel. 

Lenyelés:   A sérült sz{j{t mossuk ki vízzel. Eszméletlen vagy émelygő sérültet ne  

h{nytassunk. 

Belégzés:   A sérültet vigyük friss levegőre. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hat{sok  

Nem ismeretesek. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ell{t{s és különleges ell{t{s jelzése 

Nincs tov{bbi elérhető inform{ció. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 

5.1. Oltóanyag  

Megfelelő oltóanyagok: Haszn{ljunk vízsugarat, de amennyire csak lehet kerüljük a közvetlen  

vízsugarat. A környezetnek megfelelő tűzolt{si elj{r{st alkalmazzunk. 

Kezdeti tűzhöz a szok{sos tűzoltószerek alkalmasak. A termék maga 

nem gyullad meg. 

Biztons{gi okokból nem alkalmas oltóanyagok: 

Nincsenek. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből sz{rmazó különleges veszélyek  

A pirolízisből sz{rmazó {rtalmas boml{stermékek és/vagy szén-

monoxid képződése lehetséges. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 

Személyi védőfelszerelés és z{rt rendszerű légzőkészülék. Az égési 

maradékot és a szennyezett oltóvizet a helyi előír{sok szerint 

{rtalmatlanítsuk. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíción{l 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti elj{r{sok  

Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. A kiömlött 

termék csúsz{sveszélyes. Élelmiszerektől tartsuk t{vol. Biztosítsunk 

megfelelő szellőzetést és hatékony légcserét. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  

Előzzük meg a termék csatorn{ba, felszíni és talajvízbe jut{s{t. 

6.3. A területi elhat{rol{s és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai  

Kisebb mennyiségnél: Adjunk hozz{ a kiömlött anyagnak megfelelő 

vizet, s mossuk el. Nagyobb mennyiségnél: Haszn{ljunk mechanikus 

kezelőberendezést. A helyi előír{sok szerint {rtalmatlanítsuk. 

6.4. Hivatkoz{s m{s szakaszokra 

A személyi védőfelszereléseket l{sd a 8. szakaszban. Az 

{rtalmatlanít{sra vonatkozó inform{ciókat l{sd a 13. szakaszban. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és t{rol{s 

 

7.1. A biztons{gos kezelésre ir{nyuló óvintézkedések  

H{ztart{si haszn{latra készült, nincsenek különleges óvintézkedések. 

Munkahigiéniai óvintézkedések: 

Kerüljük a termék szemmel és bőrrel való érintkezését. Az {titatódott 

és szennyeződött ruh{zatot azonnal cseréljük le. Az érintett bőr-

felületet mossuk le bőven vízzel. Védjük a bőrt. Haszn{lat közben ne 

együnk, igyunk és doh{nyozzunk. Gyújtóforr{soktól tartsuk t{vol. 

7.2. A biztons{gos t{rol{s feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt  

Tökéletesen z{rt és feliratozott tart{lyokban, megfelelően szellőztetett 

helyen, 5-50 °C közötti hőmérsékletű helyen t{roljuk. Védjük a 

napfénytől. Hőforr{soktól tartsuk t{vol. A tart{lyokat tartsuk 

szorosan lez{rva, függőlegesen, elkerülve a kiömlést és gyermekektől 

t{vol. Maxim{lis t{rol{si idő: 6 hónap. 

7.3. Meghat{rozott végfelhaszn{l{s (végfelhaszn{l{sok) 

[ltal{nos mosószer. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

Norm{l felhaszn{l{s mellett nincs szükség különleges óvintézkedésekre. 

8.1. Ellenőrzési paraméterek  

A termékre és a komponensekre nincsenek meghat{rozva munkahelyi expozíciós 

hat{rértékek az adatlap kibocs{t{sakor hat{lyos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

rendeletben. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Személyi védőeszközök: 

Légzésvédelem:  Nincs előírva.  

Kézvédelem:   Vegyileg ellen{lló, és rövid vagy hosszantartó érintkezésnél is meg- 

felelő védőkesztyű (EN 374) (aj{nl{s: 6 védelmi szint, az EN 374 

szerinti > 480 perces {ttörési idővel sz{molva): pl. - többek közt - 

nitril-gumi (0,4 mm), kloroprén-gumi (0,5 mm), polivinil-klorid (0,7 

mm). Tov{bbi megjegyzések: Az adatok saj{t vizsg{lataink 

eredményéből, a szakirodalomból és kesztyűgy{rtók inform{cióiból 

vagy hasonló anyagok adataiból sz{rmaznak.  Azt is figyelembe kell 

venni, hogy a gyakorlatban a naponta haszn{lt kesztyűk 

vegyszer{llós{ga sokkal kisebb is lehet, mivel sok befoly{soló tényező 

(mint péld{ul a hőmérséklet) hat{rozza meg az {teresztési vizsg{lati 

időt. 

Szemvédelem:   Biztons{gi szemüveg oldalvédővel (keretes szemüveg) (EN 166). 

Testvédelem:  Vegyszer{lló ruh{zat. Vegyük figyelembe a gy{rtó aj{nl{sait. 

[ltal{nos higiéniai és óvintézkedések: 

A vegyszerekkel való munkavégzés {ltal{nos szab{lyait tartsuk be. 

  

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdons{gok 

 

 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdons{gokra vonatkozó inform{ció  

a) Külső jellemzők:  Op{los zöld folyadék. 
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b) Szag:   Friss, gyümölcs vir{gtónussal. 

c) Szagküszöbérték: Nincs meghat{rozva. 

d) pH-érték:  8,50-9,50. 

e) Olvad{spont/fagy{spont: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

f) Kezdeti forr{spont és forr{sponttartom{ny: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

g) Lobban{spont: Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

h) P{rolg{si ar{ny: Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

i) Tűzveszélyesség (szil{rd, g{zhalmaz{llapot): 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

j) Felső/alsó gyullad{si hat{r vagy robban{si tartom{nyok: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

k) Gőznyom{s:  Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

l) Gőzsűrűség:  Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

m) Sűrűség (20 °C): 1,000-1,020 g/cm3. 

n) Oldékonys{g vízben: Oldható. 

Oldékonys{g zsírban: Nem oldható. 

o) n-oktanol/víz megoszl{si h{nyados: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

p) Öngyullad{si hőmérséklet: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

q) Boml{si hőmérséklet: Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

r) Viszkozit{s (Fungilab Smart Series, tengely: L2, 30 fordulat/perc): 

500-3000 cPs. 

s) Robban{sveszélyes tulajdons{gok: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

t) Oxid{ló tulajdons{gok: 

Nem meghat{rozó a termék biztons{g{ra. 

9.2. Egyéb inform{ciók: 

Nem alkalmazható. 

 

10. SZAKASZ: Stabilit{s és reakciókészség 

 

10.1. Reakciókészség: Nem v{rható semmilyen maró hat{s fémekre. 

10.2. Kémiai stabilit{s: Előír{sszerű felhaszn{l{s és t{rol{s esetén stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

B{rmilyen reakció veszélyes, ha figyelmen kívül hagyjuk az 

előír{sokat, a kezelési és t{rol{si feltételeket. 

10.4. Kerülendő körülmények: 

Kerüljük a közvetlen napsug{rz{st és a magas hőmérsékletet, a 60 °C 

fölötti hőmérsékleti expozíció. Ne keverjük m{s mosószerekkel. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: 

Nem ismeretesek.  

10.6. Veszélyes boml{stermékek: 

Nincsenek, ha figyelembe veszik az előír{sokat, a kezelési és t{rol{si 

feltételeket. 
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

 

11.1. A toxikológiai hat{sokra vonatkozó inform{ció 

[ltal{nos inform{ciók: A termék a vegyi szab{lyoz{sban keveréknek minősül. Az oszt{lyoz{s 

a termékben lé vő komponensek sz{zalékos összetétele és toxikológiai adataik alapj{n történt. 

Nincsenek {llatkísérletből sz{rmazó adatok. Ha rendeltetésszerűen s az előír{sok szerint 

haszn{lj{k, ismereteink szerint nem okoz semmilyen kedvezőtlen egészségügyi hat{st. 

Akut toxicit{s: 

Az adatok a C12-15 zsíralkohol, etoxil{lt (EU: 500-195-7) komponensre vonatkoznak: 

LD50 (sz{jon {t, patk{ny): 

200-2000 mg/kg (irodalmi érték). 

LD50 (bőrön {t, patk{ny): 

> 2000 mg/kg (irodalmi érték). 

Közvetlen irrit{ció: 

Az adatok a C12-15 zsíralkohol, etoxil{lt (EU: 500-195-7) komponensre vonatkoznak: 

- bőrön (nyúl):  Nincs irritatív hat{s (irodalmi érték). 

- szemen:  Súlyos szemk{rosod{s veszélye (irodalmi érték). 

A termék nincs oszt{lyozva és jelölve szemirritatívként! 

Maró hat{s:  Nem maró. 

 Szenzibiliz{ció (guineai malac): 

Az adatok a C12-15 zsíralkohol, etoxil{lt (EU: 500-195-7) komponensre vonatkoznak: 

Nem szenzibiliz{ló (irodalmi érték). 

Ismételt dózisú toxicit{s: 

Nem mérgező ismételt dózis esetén. 

Karcinogenit{s:  Nem okoz r{kkeltő hat{st. A terméket nem vizsg{lt{k. A meg{llapít{s  

hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. 

Mutagenit{s: 

Az adatok a C12-15 zsíralkohol, etoxil{lt (EU: 500-195-7) komponensre vonatkoznak: 

Nem mutagén (genotoxicit{s in vitro, Ames teszt, irodalmi érték). 

Reprodukciós toxicit{s: Nem okoz reprodukciós toxicit{st. A terméket nem vizsg{lt{k. A  

meg{llapít{s hasonló anyagokra vonatkozó adatokon alapul. 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai inform{ciók 

 

[ltal{nos ökotoxikológiai inform{ciók: 

A termék nem jelent ökológiai veszélyt a környezetre, ha előír{s-

szerűen haszn{lj{k. 

12.1. Toxicit{s: 

Az adatok a C12-15 zsíralkohol, etoxil{lt (EU: 500-195-7) komponensre vonatkoznak: 

LC50 (hal, 96 h):  < 1 mg/l (irodalmi érték). 

EC50 (Daphnia magna, 48 h): 

< 1 mg/l (irodalmi érték). 

EC50 (alg{k, 72 h): < 1 mg/l (irodalmi érték). 

12.2. Perzisztencia és lebonthatós{g: 

A biológiai leboml{s és elimin{ció értékelése (víz): 

Biológiailag lebontható. A terméket nem vizsg{lt{k. A meg{llapít{s 

hasonló anyagokra ill. készítményekre vonatkozó adatokon alapul. 

A termékben jelzett felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és 

tisztítószerekre vonatkozó 648/2004/EK EPT rendeletben előírt 

biológiai leboml{si követelményeknek. 
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12.3. Bioakkumul{ciós képesség: 

Nincs adat.  

12.4. A talajban való mobilit{s: 

Nincs adat.  

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

A termék nem tartalmaz PBT és vPvB komponenseket. 

12.6. Egyéb k{ros hat{sok: 

Nincs inform{ció.  

  

13. SZAKASZ: Ártalmatlanít{si szempontok 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

Európai Hulladék Jegyzék (EWC) sz{m: 

Az {ltalunk javasolt EWC sz{mok csak aj{nl{sok, amit a hulladék 

keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorol{sra lehet 

szükség: 

- szermaradék/hulladék: 

A helyi előír{sok *2012. évi CLXXXV. törvény, 343/2011. (XII. 29.)  

Korm. rendelet+ szerint kell {rtalmatlanítani. 

07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZ[RMAZÓ 

HULLADÉKOK 

07 06 zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek 

és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmaz{s{ból 

és felhaszn{l{s{ból sz{rmazó hulladékok 

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

- kiürült, tisztítatlan göngyöleg: 

Csak a szermaradék nélküli és kimosott göngyöleget lehet leadni 

újrahasznosít{sra. A helyi előír{sok *442/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet+ szerint kell {rtalmatlanítani. 

15 HULLADÉKK[ V[LT CSOMAGOLÓANYAGOK; 

KÖZELEBBRŐL NEM MEGHAT[ROZOTT ABSZORBENSEK, 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUH[ZAT 

15 01 csomagol{si hulladékok (beleértve a v{logatottan gyűjtött 

települési csomagol{si hulladékokat) 

15 01 02 műanyag csomagol{si hulladékok 

 

14. SZAKASZ: Sz{llít{sra vonatkozó inform{ciók 

 

A sz{llít{si előír{sok (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI, IATA-DGR) oszt{lyoz{si rendszerei 

szerint a termék nem sz{mít veszélyes {runak. 

14.1. UN-sz{m:  Nem alkalmazható. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő sz{llít{si megnevezés: 

Nem alkalmazható. 

14.3. Sz{llít{si veszélyességi oszt{ly(ok): 

Nem alkalmazható. 

14.4. Csomagol{si csoport: 

Nem alkalmazható. 

14.5. Környezeti veszélyek: 

Nem környezetre veszélyes anyag. 
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14.6. A felhaszn{lót érintő különleges óvintézkedések 

Nem alkalmazható. 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett sz{llít{s: 

Nem alkalmazható. 

 

15. SZAKASZ: Szab{lyoz{ssal kapcsolatos inform{ciók 

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztons{gi, egészségügyi és 

környezetvédelmi előír{sok/jogszab{lyok 

A 648/2004/EK EPT rendelet előír{sainak megfelelő címkézési inform{ciók: 

5-15 % nem ionos felületaktív anyag, 5-15 % szappan, < 5 % etilén-

diamintetraecetsav (EDTA), 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on és 2-

metil-4-izotiazolin-3-on (3:1), optikai fehérítő, parfüm. 

A vonatkozó jogszab{lyokat a mindenkor hat{lyos form{jukban kell betartani! 

EU Magyarorsz{g 

A BIZOTTS[G 453/2010/EU RENDELETE 

(2010. m{jus 20.) a vegyi anyagok 

regisztr{l{s{ról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korl{toz{s{ról 

(REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 

módosít{s{ról (EGT-vonatkoz{sú szöveg) 

 

Az Európai Parlament és a Tan{cs 

1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) 

az anyagok és keverékek oszt{lyoz{s{ról, 

címkézéséről és csomagol{s{ról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK ir{nyelv 

módosít{s{ról és hat{lyon kívül 

helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 

rendelet módosít{s{ról (EGT-vonatkoz{sú 

szöveg) 

 

A TAN[CS 1967. június 27-i 67/548/EGK 

IR[NYELVE a veszélyes anyagok 

oszt{lyoz{s{ra, csomagol{s{ra és 

címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 

és közigazgat{si rendelkezések közelítéséről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TAN[CS 1999/45/EK IR[NYELVE (1999. 

m{jus 31.) a tag{llamoknak a veszélyes 

készítmények oszt{lyoz{s{ra, 

csomagol{s{ra és címkézésére vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgat{si 

rendelkezéseinek közelítéséről 

2000. évi XXV. törvény a kémiai 

biztons{gról 

44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes 

anyagokkal és veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes elj{r{sok  illetve 

tevékenységek részletes szab{lyairól 

az Európai Parlament és a Tan{cs 

2006/11/EK ir{nyelve (2006. febru{r 15.) a 

Közösség vízi környezetébe bocs{tott egyes 

veszélyes anyagok {ltal okozott 

szennyezésről 

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni 

vizek minősége védelmének szab{lyairól 

203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni 

vizek minősége védelmének egyes 

szab{lyairól 

204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a 

csatornabírs{gról 
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15.2. Kémiai biztons{gi értékelés: 

Nem készült. 
 

16. SZAKASZ: Egyéb inform{ciók 

 

A biztons{gi adatlapot a gy{rtó 2012.11-i (0. kiad{s) angol nyelvű biztons{gi adatlapja alapj{n 

készítette a Czikó bt. (e-mail: cziko.laszlo@chello.hu; M.: +36 20 9441988), a 453/2010/EU 

Bizotts{gi rendelet I. melléklete szerint. 

 

A 2. és 3. szakaszban szereplő R- és H-mondatok teljes szövege: 

R22 Lenyelve {rtalmas. 

R41 Súlyos szemk{rosod{st okozhat. 

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

 

A 648/2004/EK európai parlamenti és tan{csi rendelet VII. melléklet C. szakasz{ban említett 

összetevőjegyzék az illetékesek sz{m{ra rendelkezésre {ll a gy{rtó telephelyén. 

A 648/2004/EK európai parlamenti és tan{csi rendelet VII. melléklet D. szakasz{ban említett 

összetevőjegyzék a felhaszn{lók sz{m{ra rendelkezésre {ll a gy{rtó honlapj{n. 

A Bizotts{g 2000/532/EK hat{rozata (2000. 

m{jus 3.) a hulladékjegyzéknek a 

hulladékokról szóló 75/442/EGK tan{csi 

ir{nyelv 1. cikkének a) pontja értelmében 

történő meghat{roz{s{ról szóló 94/3/EK 

hat{rozat, valamint a veszélyes hulladékok 

jegyzékének a veszélyes hulladékokról 

szóló 91/689/EGK tan{csi ir{nyelv 1. 

cikkének (4) bekezdése értelmében történő 

meghat{roz{s{ról szóló 94/904/EK tan{csi 

hat{rozat felv{lt{s{ról (EGT vonatkoz{sú 

szöveg) 

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a 

hulladékok jegyzékéről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TAN[CS 2008/98/EK IR[NYELVE (2008. 

november 19.) a hulladékokról és egyes 

ir{nyelvek hat{lyon kívül helyezéséről 

(EGT-vonatkoz{sú szöveg) 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a 

környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. 

évi LXXXV. törvény végrehajt{s{ról 

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet A 

csomagol{sról és a csomagol{si hulladékkal 

kapcsolatos hulladékgazd{lkod{si 

tevékenységekről 

 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orsz{gos 

Tűzvédelmi Szab{lyzatról 

A BIZOTTS[G 2006. június 20-i 

907/2006/EK RENDELETE a mosó- és 

tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai 

parlamenti és tan{csi rendeletnek a rendelet 

III. és VII. mellékletének kiigazít{s{t célzó 

módosít{s{ról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TAN[CS 2004. m{rcius 31-i 648/2004/EK 

RENDELETE a mosó- és tisztítószerekről 

(EGT vonatkoz{sú szöveg) 

 

mailto:cziko.laszlo@chello.hu
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Az adatlapon közölt inform{ciók a publik{ció időpontj{ban a legjobb tud{sunk, ismereteink 

és meggyőződésünk szerint helyt{llóak. A megadott inform{ciók célja a biztons{gos 

kezeléshez, felhaszn{l{shoz, feldolgoz{shoz, t{rol{shoz, sz{llít{shoz, {rtalmatlanít{shoz és 

elhelyezéshez adott útmutat{s, és nem tekinthető minőségi bizonylatnak. Az inform{ció csak 

a megadott készítményre vonatkozik, és nem alkalmazható, ha a készítményt egyéb anyaggal 

kombin{ltan, illetve m{s folyamatban alkalmazz{k. A vevő / felhaszn{ló felelőssége, hogy az 

érvényben lévő törvényeket és szab{lyoz{sokat betartsa. 

 

Szeged, 2013. június 21. 


