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Biztons{gi adatlap 

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

Ki{llítva: 2013.06.26.                                                                                                 1. verzió 

Bolaseca Citrom p{ramentesítő tabletta 
  

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

 

1.1. Termékazonosító: Bolaseca Citrom p{ramentesítő tabletta 

Kiszerelés:  450 g. 

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

felhaszn{l{sa:  P{ramentesítő. 

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

Gy{rtó:   BOLASECA S.A. 

C/Rosales, 2 Bis 30565, Las Torres de Cotillas Murcia (Spain)  

Tel.: +34 968 628749; Fax: +34 968 628601 

e-mail: bolaseca@bolaseca.com 

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:  

Az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint a termék veszélyes anyagként van oszt{lyozva. 

Besorol{s:  Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirrit{ciót okoz. 

A 44/2000. EüM rendelet szerint a termék veszélyes anyagként van oszt{lyozva. 

Besorol{s:  Xi irritatív R36 Szemizgató hat{sú. 

2.2. Címkézési elemek:  

Veszélyjelzés:  Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: 

H319 Súlyos szemirrit{ciót okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P264 A haszn{latot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó 

óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék elt{volít{sa, ha 

könnyen megoldható. Az öblítés folytat{sa. 

P337 + P313 Ha a szemirrit{ció nem múlik el: orvosi ell{t{st kell kérni. 

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

mailto:info@agriment.hu
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3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

 

3.1. Anyagok: 

% Komponens CAS EU Index sz{m Regisztr{ciós sz{m 

> 99 Calcium chloride 

dihydrate / Kalcium-korid 

dihidr{t 

10035-04-8 233-140-8 017-013-00-2 01-2119494219-28 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújt{si intézkedések: 

 

4.1. Az elsősegély-nyújt{si intézkedések ismertetése  

Belégzés:   Friss levegőre kell menni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell  

hívni. 

Szembejut{s:   Ha szembe került, a kontaktlencséket el kell t{volítani és azonnal  

nagy mennyiségű vízzel ki kell öblíteni, a szemhéjak alatt is, legal{bb 

15 percig. Ha szemhéjat nehéz kinyitni, f{jdalomcsillapító szemmos{st 

kell alkalmazni (oxibuprokain). Ha a szem irrit{ciója folytatódik, 

szakorvoshoz kell fordulni. 

Bőrrel érintkezve:  Újra haszn{lat előtt a szennyezett ruh{t le kell venni és kimosni.  

Szappannal és vízzel le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek meg, 

orvost kell hívni. 

Lenyelés:   A sz{jat vízzel ki kell öblíteni. H{nytatni tilos. Oxigént kell adni vagy  

mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni,ha szükséges. Ha a tünetek 

folytatódnak, azonnal orvost kell hívni, vagy a mérgezési központot. 

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

Belégzés:  Irrit{lhatja az orrot, torkot és a tüdőt. Ismételt behat{s: orrvérzés. 

Bőrrel érintkezve: Bőrrel tartósan érintkezve irrit{ciót okozhat. 

Szembejut{s:  Mérsékelt szemirrit{ció. Tünetek: vörösség, könnyezés. 

Lenyelés:  Lenyelve izgathatja a gyomor-bél rendszert, szédülést, h{ny{st és  

hasmenést okozhat. 

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

Véletlen lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha a tünetek 

folytatódnak, vagy b{rmely kétséges esetben orvoshoz kell fordulni. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

 

Tűzveszélyességi besorol{s: 

E (Nem tűzveszélyes) – a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet szerint. 

5.1. Oltóanyag  

Megfelelő oltóanyagok: A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő olt{si  

intézkedéseket kell tenni. 

Biztons{gi okokból nem alkalmas oltóanyagok: 

A víz hat{stalan lehet. 

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

Nem éghető. Vízzel reag{l. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 

Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Személyi 

védőfelszerelést kell haszn{lni. 
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíción{l 

 

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

Tan{csok a mentésben nem sürgősségi ell{tó személyzet esetében: 

A személyzetet biztons{gos területre kell elt{volítani. A porképződést 

el kell kerülni. 

Tan{csok a mentésben a sürgősségi ell{tók esetében: 

Fel kell söpörni a csúsz{sveszély megelőzésére. A tov{bbi sziv{rg{st 

vagy kifoly{st meg kell akad{lyozni. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések  

Nem szabad a környezetbe engedni. Ha jelentős mennyiségű elfoly{st 

nem lehet visszatartani, a helyi hatós{gokat értesíteni kell. 

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

Össze kell szedni és megfelelően felcímkézett tart{lyba {tvinni. 

Hulladék-elhelyezés célj{ra megfelelő és z{rt tart{lyokban kell tartani. 

6.4. Hivatkoz{s m{s szakaszokra 

A védőintézkedéseket l{sd a 7. és 8. szakaszban. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és t{rol{s 

 

7.1. A biztons{gos kezelésre ir{nyuló óvintézkedések  

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jut{st. 

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

Az eredeti tart{lyban kell t{rolni. A tart{lyt z{rva kell tartani. 

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

Nincs inform{ció. 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 

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. 

Egyéb adatok: 

Kalcium-korid dihidr{t  

- SAEL (Solvay Acceptable Exposure Limit) 2003 

TWA = 10 mg/m3 

- US. ACGIH Threshold Limit Values 

Megjegyzések: nem elfogadott. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Nem alkalmazható. 

Személyi védőeszközök:  

Légzésvédelem:  Nem alkalmazható. 

Kézvédelem:   Kerülje a termékkel való érintkezést. 

Szemvédelem:   Kerülje a termékkel való érintkezést. 

Bőr- és testvédelem: Kerülje a termékkel való érintkezést. 

Munkahigiéniai óvintézkedések: 

A termék kezelése ut{n mosson kezet. 
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Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Az öblítővíz elhelyezését a helyi és nemzeti szab{lyoz{soknak 

megfelelően kell megoldani. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdons{gok 

 

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

a) Külső jellemzők:  Fehér, szürkésfehér, higroszkópos szil{rd anyag. 

b) Szag:   Citrom. 

c) Szagküszöbérték: Nincs meghat{rozva. 

d) pH-érték (100 g/l, 20 °C): 

9-10,5 (Kalcium-klorid). 

e) Olvad{spont/fagy{spont: 

176 °C (boml{s). 

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

> 1600 °C (Kalcium-klorid). 

g) Lobban{spont: Nem haszn{lható. 

h) P{rolg{si ar{ny: Nem haszn{lható. 

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

A termék nem éghető. 

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

Nem haszn{lható. 

k) Gőznyom{s:  Elhanyagolható. 

l) Gőzsűrűség:  Nincs adat. 

m) Relatív sűrűség (25 °C): 

1,85. 

Halmassűrűség: 0,8-0,9 kg/dm3. 

n) Oldékonys{g vízben (20 °C): 

745 g/l. Oldód{s hőkibocs{t{ssal (Kalcium-klorid). 

Oldható alkoholban, ecetsavban, acetonban. 

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

Nem haszn{lható. 

p) Öngyullad{si hőmérséklet: 

Nem haszn{lható. 

q) Boml{si hőmérséklet: 176 °C. 

r) Viszkozit{s:  Nem haszn{lható. 

s) Robban{sveszélyes tulajdons{gok: 

Nem robban{sveszélyes. 

t) Oxid{ló tulajdons{gok: 

Nem oxid{lószer. 

9.2. Egyéb inform{ciók: 

pKa:   Nem alkalmazható. 

 

10. SZAKASZ: Stabilit{s és reakciókészség 

 

10.1. Reakciókészség: Higroszkópos. 

10.2. Kémiai stabilit{s: Az aj{nlott t{rol{si feltételek mellett stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Nem alkalmazható. 
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10.4. Kerülendő körülmények: 

Ne nyissa ki a t{sk{t, ha nem haszn{lja a terméket. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: 

Fémekre korrozív hat{sú lehet (vizes oldat). 

10.6. Veszélyes boml{stermékek: 

Nincsenek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

 

11.1. A toxikológiai hat{sokra vonatkozó inform{ció 

Akut toxicit{s: 

LD50 (patk{ny):  2.301 mg/kg (Kalcium-klorid). 

LD50 (nyúl):  > 5.000 mg/kg (Kalcium-klorid). 

Közvetlen irrit{ció: 

- bőrön (nyúl):  Nincs bőrirrit{ció (Kalcium-klorid). 

- szemen (nyúl): Szemirrit{ció (Kalcium-klorid dihidr{t). 

Légzőszervi vagy bőrszenzibiliz{ció: 

Nem okozott túlérzékenységet (Kalcium-klorid). 

Csírasejt mutagenit{s: In vitro genotoxicit{s, A baktérium- vagy emlős sejtkultúr{n a tesztek  

nem mutattak ki mutagén hat{st (Kalcium-klorid). 

R{kkeltő hat{s:  Negatív (Kalcium-klorid). 

Reprodukciós toxicit{s: [llatkísérletek nem mutattak ki teratogén hat{st (Kalcium-klorid). 

NOAEL (sz{jon {t - gyomorszonda, 10 nap, nyúl): 

169 mg/kg, 

Célszervi toxicit{s - egyszeri expozíció: 

Megjegyzések:   Az anyagot vagy a keveréket nem oszt{lyozz{k mint speci{lis célszerv  

toxikust, egyetlen expozíción{l. 

Célszervi toxicit{s - ismétlődő expozíció: 

Megjegyzések:   A tanulm{ny tudom{nyosan nem bizonyított (Kalcium-klorid). 

Aspir{ciós veszély: Nincs adat. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai inform{ciók 

 

12.1. Toxicit{s: 

LC50 (Lepomis macrochirus, 96 h): 

9500 - 11300 mg/l (Kalcium-klorid). 

LC50 (Pimephales promelas, 96 h): 

4630 mg/l (Kalcium-klorid). 

EC50 (Daphnia magna, 48 h): 

2400 mg/l (Kalcium-klorid). 

LC50 (Ceriodaphnia sp.): 

1830 mg/l (Kalcium-klorid). 

EC50 (Selenastrum capricornutum, biomassza, 72 h): 

2900 mg/l (Kalcium-klorid). 

NOEC (Daphnia magna, reprodukciós vizsg{lat, 21 nap): 

320 mg/l (Kalcium-klorid). 

12.2. Perzisztencia és lebonthatós{g: 

Abiotikus leboml{s 

Víz, talaj:  Eredmény: azonnali ioniz{ció. 
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Víz, talaj:  Eredmény: szervetlen és szerves anyagok komplexképzése/kicsap{sa  

(kalcium). 

Biológiai leboml{s: A biológiai lebonthatós{g meghat{roz{s{hoz haszn{lt módszerek  

nem alkalmazhatók szervetlen anyagokra. 

12.3. Bioakkumul{ciós képesség: 

Eredmény: potenci{lis klorid akkumul{ció a talajban és a 

növényekben.  

12.4. A talajban való mobilit{s: 

Levegő:   Mobilit{s szil{rd aeroszolként. 

Víz, talaj/üledék: Oldható, mozgatható. 

Talaj/üledék:  Adszorpció a talaj {sv{nyi és szerves alkotórészeire (kalcium). 

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

Ez az anyag nem perzisztens, nem hajlamos a bioakkumul{cióra és 

nem mérgező (nem PBT). Ez az anyag nem nagyon perzisztens, nem 

nagyon hajlamos a bioakkumul{cióra. (nem vPvB). 

12.6. Egyéb k{ros hat{sok: 

Nincs adat.  

  

13. SZAKASZ: Ártalmatlanít{si szempontok 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

Szermaradék, hulladék: Érintkezésbe kell lépni a hulladékelhelyező szolg{lattal. A helyi és  

nemzeti szab{lyoz{snak megfelelően kezelendő. 

Szennyezett csomagol{s: 

Ahol lehetséges, ott az újra hasznosít{s előnyben részesül a hulladék 

elhelyezéssel és az égetéssel szemben. A tart{lyt vízzel kell tisztítani. 

 

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. 

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

 

Az anyag szerepel a következő nemzetközi list{kban: 

Australian Inventory of Chemical Substances (AICS), Japanese 

Existing and New Chemical Substances (MITI List, ENCS), Inventory 

of Existing Chemical Substances (IECS) (Kína), Philippine Inventory 

of Chemicals and Chemical Substances (PICCS), New Zealand 

Inventory of Chemicals (NZIOC) 

CAS: 10043-52-4 sz{mon szerepel a következő list{kban: 

Canadian Domestic Substances List (DSL), Korean Existing Chemicals 

Inventory (KECI (KR)), EU (EINECS), TSCA. 

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

környezetvédelmi előír{sok/jogszab{lyok 

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 

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

m{jus 3.) a hulladékjegyzéknek a 

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a 

hulladékok jegyzékéről 
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15.2. Kémiai biztons{gi értékelés: 

Elkészült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb inform{ciók 

 

A biztons{gi adatlapot a gy{rtó 2013.01.15-i (1.0 kiad{s) magyar 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. 

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. július 3. 

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) 

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) 
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