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BIZTONSÁGI ADATLAP

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. 
december 16.) 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  szerint, 

2015/830/EU módosítással 

BARRYCIDAL  33
MŰSZERFERTŐTLENÍTŐSZER, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ 2%-OS OLDAT

Kiállítás napja: 2017. 01. 02. Felülvizsgálat: 2019. 01. 10.

1.      SZAKASZ: Anyag / keverék- és a vállalkozás azonosítás  

1.1 Az anyag / keverék azonosítása:
Kereskedelmi elnevezés: BARRYCIDAL  33 CAS SZÁM:  8001-54-5

1.2 Az anyag / keverék felhasználása:
Eszközfertőtlenítőszer, egészségügyi, szociális intézmények, élelmiszeripar, közétkeztetés 
területén és minden olyan területen ahol ahol az eszközökön keresztüli fertőződés veszélye 
fennáll. Elsősorban professzionális felhasználásra használatos.   

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Munkaoldat készítő, forgalmazó, 
importáló cég neve: ENERCO KFT

cím: 1119. Budapest
Fehérvári út 44.

tel:  +36  1  382  45  35
fax: +36  1  382  45  35

A társaság/vállalkozás azonosítása
Alapanyaggyártó cég neve: Interchem  Hygiene  GmbH

cím: Berninastrasse  9
CH - 8057  Zürich

tel:  +41  044  312  55  85
fax: +41  044  312  52  73

1.4 Segélyfelvilágosítás ENERCO KFT
(csak munkaidőben) 1119. Budapest

Fehérvári út 44.
tel:  ++36  1  382  45  35
fax: ++36  1  382  45  35

Sürgősségi telefon: EGÉSZSÉGÜGYI TOXIKOLÓGIAI SZOLGÁLAT
1096. Budapest
Nagyvárad tér 2.
tel:  +36 80 201 199, +36 1 476-64-64
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2. SZAKASZ: A v  eszélyesség   meghatározása  

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 
Veszélyességi osztály és kategória: nem szükséges 
Figyelmeztető mondat: nem szükséges 

Legfontosabb nem kívánt hatások: Fizikai-kémiai veszély kockázatával nem kell számolni.
Megfelelő kezelés, tárolás és szállítás esetén egészség- és környezetkárosító hatás nem lép fel.

2.2 Címkézési elemek: 
Piktogram: -
Figyelmeztetés: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102      Gyermekektől elzárva tartandó.
P 305 + 351  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen 

 keresztül. 
P 337 + 313  Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 
P 301 + 310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 

vagy orvoshoz. 

2.3 Egyéb veszélyek: A keverék egyéb veszélyeket nem tartalmaz, lásd 12. szakaszban.

3.      SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok   

3.2 keverékek:

Veszélyes 
komponens Koncentráció CAS szám EINECS szám CLP kategória kód, 

H-mondatok
Kvaterner 
ammóniumvegyület,    
Alkil – dimetil – benzil – 
ammónium – klorid 

< 0,2% 8001-54-5 264-151-6
akut toxicitás 4 – H302

bőrmarás/irr. 1B – H314
akut vizi tox. 1– H400

Kémiai jelleg: keverék, folyadék, vizes oldat.
Az egyéb komponensek koncentrációja a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött 
jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.

A fenti veszélyességi osztályok és H-mondatok a tiszta komponensre vonatkoznak, a termék
veszélyesség szerinti besorolását a 2. szakasz adja meg.

A H-mondatok, veszélyességi osztályok teljes szövegét, értelmezését lásd a 16. szakaszban

4.      SZAKASZ: Elsősegélynyújtás  

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: különleges intézkedések nem szükségesek

Belégzés esetén: friss levegőre menni, panasz esetén orvoshoz fordulni

Bőrrel való érintkezésnél: általában a termék a bőrt nem irritálja.

Szembejutás esetén: szemet felhúzott szemhéjjal több percen keresztül, 
folyó vízzel alaposan ki kell öblíteni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nem ismert.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  –  
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5.      SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

A keverék  nem tűzveszélyes

5.1 oltóanyagok: száraz por, vízpermet, hab.

5.2. Az anyag vagy a keverékből származó különleges veszélyek: nem ismert

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:  a termék maga nem tűzveszélyes, vizes oldat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: nem szükséges

6.2 Környezetvédelmi intézkedések: bő vízzel felhígítani.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A kifolyt keveréket folyadék felszívó anyagokkal kell felszedni (homok, kovagranulátum, inert 
adszorbenssel) kell felitatni, össze kell gyűjteni és kockázatos hulladékként kell kezelni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 8. és 13. szakaszokat.

7.   SZAKASZ:   Kezelés és tárolás  

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Utasítások a biztonságos kezeléshez: különleges intézkedések nem szükségesek

Utasítások tűz- és robbanásvédelemre: különleges intézkedések nem szükségesek

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:
A tárolótérre és tartályra vonatkozó követelmények: különleges intézkedések nem 
szükségesek, fagymentes helyen tároljuk, eredeti csomagolásban. 

Együtt-tárolási utasítások: nem szükséges

További adatok a tárolási feltételekhez: tartsa távol a hőtől és a közvetlen napsugárzástól.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Az 1.2 pontban említetteken kívül egyéb speciális alkalmazása nem várható.

8.      SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem  

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
Munkahelyre vonatkozó határértékek: nincsenek

8.2 Expozíció ellenőrzése :
Általános védő-és higiéniai intézkedések:
szokásos védőintézkedéseket kell alkalmazni, amelyeket a kémiai anyagokkal történő 
eljárásoknál szokás figyelembe venni .

Légzésvédelem: nem szükséges

Kézvédelem: nem szükséges

Szemvédelem: áttöltéseknél védőszemüveg használata  ajánlott.
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9.      SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Halmazállapot: folyékony 
Szín: tiszta, enyhén sárgás folyadék
Szag: enyhén gyógyszer illatú
Sűrűség: 1,046  0,022 g/cm3

Oldott anyagtartalom: 2,0%
pH: 8,0  0,5
Olvadáspont:     0 C°
Forráspont: 100 C0

Lobbanáspont: >   55 C0

Gyulladáspont: > 300 C0

Öngyulladás veszély nem öngyulladás-veszélyes
Robbanásveszély nem robbanásveszélyes
Oxidáló tulajdonság: nem oxidál
Oldhatóság: vízzel teljesen elegyedő/oldható

9.2. Egyéb információk:  – 

10.   SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

10.1 Reakciókészség: a keverékre nem jellemző.

10.2 Kémiai stabilitás:  megadott módon történő alkalmazásánál a keverék stabil (5 év).

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: – 

10.4 Kerülendő körülmények: magas hő, fagy.

10.5 Nem összeférhető anyagok:  ne keverjük más termékkel.

10.6 Kockázatos  bomlástermékek:  kockázatos bomlástermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: LD 50 (oral Ratte) 270 g / kg

Elsődleges irritáció:
bőrön: nem irritáló
szemen: gyengén irritáló

Érzékenység: érzékenységre vonatkozó adatok nem ismertek

Kiegészítő toxikológiai adatokra vonatkozó utasítások:
A termék nem jelölésköteles. A szakszerű módon történő alkalmazásnál a 
tapasztalataink szerint és a rögzített információk szerint a termék nem rendelkezik 
egészségkárosító hatással. 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
 Nincs lényeges hatás 

12.1 Toxicitás 
Nem vízveszélyes. 
Nagy mennyiségben hígítva engedhető talajba, vizekbe és csatornába.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat 

12.3 Bioakkumulációs képesség: nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai 
biztonsági vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt.

12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Az oldatra vonatkozó ajánlás: Kis mennyiségeket háztartási hulladékként el lehet távolítani.

Kiürült csomagolásokra vonatkozó ajánlás:
Eltávolítása szabályszerűen az érvényes hulladékgazdálkodási jogszabályoknak megfelelően.

 
Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószer kiegészítésével.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok:

Európai Unió 
Az Európa-parlament és a tanács (EK) 1907/2006 sz., a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december
16.) 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
Nemzeti előírások:
1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról
2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCs együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet felszíni vizek védelmének szabályozásáról16/2006. (III.   

       27.) EüM rendelet Paz orvostechnikai eszközökről
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés: 
93/42 EEC direktíváknak megfelelően: Orvosi műszerfertőtlenítésre alkalmas minősítéssel 
rendelkezik: CE 1253

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Műszaki útbaigazítás nem szükséges

A keverékre vonatkozó P mondatok:
P 102  Gyermekek kezébe nem kerülhet
P 305 + 351  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
P 337 + 313  Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 
P 301 + 310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

 orvoshoz. 

A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő, a   tiszta komponensre vonatkozó   H-mondatok:  
H 302  Lenyelve ártalmas.
H 314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 H 400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, az alapanyaggyártók biztonsági adatlapjai és
irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben levő 
előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Budapest, 2019. január  10.
Varga Ágnes
igazgató s.k.


