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1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék neve: FOAM CLEANER 400ML

Termékkód: KF04504, KF15225

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat neve: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Telefon: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgôsségi telefon: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Nemkívánatos hatások: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására 

megrepedhet. 

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemek a CLP alatt:  

A figyelmeztető mondatok: H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

A veszélyt jelző piktogramok: GHS02: Láng

Figyelmeztetések: Veszély

Óvintézkedésre vonatkozó mond: P102: Gyermekektől elzárva tartandó.

P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 

Tilos a dohányzás.

P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

[folyt...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Flammable Aerosol1: H222; -: H229



BIZTONSÁGI ADATLAP

FOAM CLEANER 400ML

Oldalszám: 2

P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó 

hő.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when exposed to 

temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Az anyag nem azonosított PBT/vPvB anyagként.

3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Nem veszélyes összetevôk:

HYDROCARBONS, C3-C4-RICH, PETROLEUM DISTILLATE

EINECS CAS PBT / WEL Osztályozás (CLP) Százalék

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

SODIUM NITRITE

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Tartalma: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

4. Szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ha a bôrrel érintkezik: Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel. In case of skin irritation, seek 

medical treatment. 

Ha a szembe kerül: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Lenyelés: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Belélegzés: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. [folyt...]

Nem megfelelő szellőzés és / vagy használat révén robbanásveszélyes / nagyon gyúlékony

keverékek keletkezhetnek.

Az aeroszol felrobbanhat az 50 ° C / 122 ° F feletti hőmérsékletnek való kitettség során 

keletkező belső nyomás miatt.

SZÉNHIDROGÉNEK, C3-C4-ben GAZDAG, OLAJ DISZTILLÁTUM

Gyúlékony gáz 1: H220; Sűrített gáz: H280

NÁTRIUM NITRIT

 Az oxidok oldhatósága 3: H272, Akut toxicitás 3: 
H301, Akut toxicitás az vízi organizmusokra 1: H400

ALCHKOHOL, C12-14, ETOXILEZETT

Szem kár 1: H318; Akut toxicitás az vízi 
organizmusokra 1: H400; Toxikus a vízi organizmu
sokra maradandó következményekkel 3: H412

N-2(2-HIDROXIETIL)-N, N-DIMETIL ALKIL-C12-14-(PÁROS SZÁMOKKAL)-1-AMINIUMKLORID

 Akut toxicitás 4: H302; Bőrsérülés 1C: H314; Akut
 toxicitás az vízi organizmusokra 1: H400; Toxikus a
 vízi organizmusokra maradandó következményekkel
 3: H411; SZELEKTÍV ORGANOTOXICITÁS 
 SE RE 1: H372

SZÉNHIDROGÉNEK; C3-C4-ben GAZDAG; OLAJ DISZTILLÁTUM; Olajgáz: Megjegyzés: Az anyag 

karcinogén vagy mutagén besorolását nem kell alkalmazni, ha bizonyított, hogy az  anyag 1,3-butadién 

tömegszázaléka kevesebb, mint 0,1% (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai listája 203-450-8)

Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel. Bőrirritáció esetén

 orvoshoz kell fordulni.

Azonnal óvatosan és alaposan öblítse le szemfürdővel vagy vízzel. Bajok vagy tartós tünetek

esetén forduljon szemészhez.

Lenyelés esetén azonnal inni: Víz. Soha ne adjon semmit szájon keresztül eszméletlen 

vagy görcsös személyeknek. Ne hánytasd magad. Vigyázat, ha az áldozat hány: 

Aspiráció veszélye!

Belélegzés esetén bekövetkezett baleset esetén vigye az áldozatot friss levegőre és tartsa

pihenőben. Bármely kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.
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4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Ha a bôrrel érintkezik: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Ha a szembe kerül: May cause irritration and sight distrurances. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali / speciális kezelés: Treat symptomatically. 

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Közömbösítô közegek: Széndioxid. Foam Száraz vegyi por. Unsuitable extingguishing media: High power water 

jet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az expozíció veszélyei: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltóknak szóló javaslat: Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. A bőrrel és szemmel való érintkezés 

megelőzésére viseljen védőöltözetet. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni óvintézkedések: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi szabályok: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion hazard. 

Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming 

or installing oil booms). 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Eltakarítási szabályok: Száraz földet vagy homokot alkalmazzon az anyag felszívásához. A megfelelő módszerrel 

történő ártalmatlanítás végett helyezze át egy zárható, címkével ellátott tartályba. Ventilate 

affected area. 

[folyt...]

Bőrirritáció esetén irritációt okozhat

Irritációt és látási rendellenességeket okozhat

Kezelje tünetileg.

Széndioxid. Hab. Száraz vegyi por. Nem megfelelő tűzoltó készülék:

Nagy teljesítményű vízsugaras

Éghető. A gőzök robbanó keveréket képezhetnek a levegővel. Tűz esetén felszabadulhat:

Szén-dioxid (CO2). Szén-monoxid. Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz;

felrobbanhat, ha hevíti.

Viseljen zárt rendszerű légzőkészüléket. A bőrrel és szemmel való érintkezés

megelőzésére viseljen védőöltözetet. További információ:

A személyzet védelme és a veszélyeztetett tartályok hűtése érdekében 

használjon vízpermet / patak. Használjon vízpermet-sugárral a gőzöket / gázokat / ködöket. 

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell összegyűjteni. Ne engedje le a csatornába vagy

 a vízi környezetbe. Tűz és / vagy robbanás esetén nem szabad belélegezni a füstöket.

Távolítson el minden gyújtóforrást. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. 

A keletkező gázt / füstöt / gőzt / permetet nem szabad belélegezni. 

Kerülje a szemmel és a ruházattal való érintkezést. Viseljen személyi védőfelszerelést

Ne engedje, hogy a termék ellenőrizetlenül kerüljön a környezetbe. Robbanásveszély. 

Azonnal távolítsa el a szivárgásokat. Kerülje el a nagy felületekre történő szétszóródást

 (például olajkerekek gátlásával vagy beszerelésével).

Szellőztesse az érintett területet.
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6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: Lásd az BAL 8. szakaszát. Safe handling: see section 7 

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési követelmények: Dohányozni tilos. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolás körülményei: Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Tartsa szorosan zárva a tartályt. No smoking. 

Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do not store together with: Radioactive 

substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. Oxidizing 

liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or mixtures 

which, in contact with water emit flammable gases. Further information on storage 

contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás: Nincs rendelkezésre álló adat. 

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Foglalkozási expozíciós határok: Nincs rendelkezésre álló adat.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nincs rendelkezésre álló adat.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Technikai intézkedések: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Légzésvédelem: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type 

A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification 

number. 

A kéz védelme: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

[folyt...]

Biztonságos kezelés: lásd a 7. fejezetet

Dohányozni tilos. Csak jól szellőző helyen használja. Óvintézkedéseket kell tenni a statikus

 kisülések ellen. Ne permetezzük lángba vagy gyújtóforrásba. Robbanásveszély miatt

 kerülje el a gõzök szivárgását a pincékbe, égéstermékekbe és árokba.

Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Tartsa szorosan zárva a tartályt. Tilos a dohányzás.

Megjegyzés: az aeroszolról szóló irányelv (75/324 / EGK). Nem szabad együtt tárolni: 

Radioaktív anyagokkal. Fertőző anyagok. Szerves peroxidok. Oxidáló szilárd anyagok. 

Oxidáló folyadékok. Pirofor folyadékok és szilárd anyagok. Tűzveszélyes anyagok. anyagok

vagy keverékek, amelyek vízzel érintkezve gyúlékony gázokat bocsátanak ki. További információ 

a tárolási feltételekről:

Ajánlott tárolási hőmérséklet 10-30 ° C. Legfeljebb 50 ° C hőmérsékleten tárolandó. 

Kerülendő körülmények: UV-sugárzás / napfény, hő, nedvesség.

Gondoskodjon a tárolóhely megfelelő szellőzéséről.

Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használja.

Megfelelő és megfelelő használat mellett, normál körülmények között nincs szükség

 légzésvédelemre. Légzésvédelem szükséges:

meghaladja a kritikus értéket

elégtelen szellőzés.

Megfelelő légzőkészülék: Kombinált szűrőkészülék (DIN EN 141). 

A / P3 típus Csak a négy számjegyű azonosítószámmal ellátott CE-címkével ellátott 

légzőkészüléket használjon.

Kézvédelem: nem szükséges hosszantartó vagy gyakran ismételt bőrrel

való érintkezés esetén:Gumi kesztyű. DIN EN 374 Megfelelő főzőolaj: 

(behatolási idő (maximális kopási idő):> = 8h):
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Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 

A látás védelme: For normal use no goggles required. 

A bôr védelme: Védőöltözet. 

Környezeti: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: Aeroszol 

Szín: characteristic 

Szag: Jellegzetes szag 

Oxidáló: Nem-oxidáló (az EU kritériumok szerint) 

Vízben való oldhatóság: Elegyíthető 

Viszkozitás: Nincs rendelkezésre álló adat. 

OP/Olvadási °C-tartomány: Nincs rendelkezésre álló adat. Lobbanáspont °C: Nincs rendelkezésre álló adat.

Páranyomás: 3.1-6.1 Fajsúly: 0.9-1.0 g/cm3

pH-érték: Nincs rendelkezésre álló adat.

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség: Nincs rendelkezésre álló adat. 

10.2. Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Normális körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendô állapotok: Nedves levegő. Hő. Közvetlen napfény. Gyújtásforrások. 

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendô anyagok: Nincs rendelkezésre álló adat. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

[folyt...]

Butilgumi (0,5 mm)

FKM (fluorgumi) (0,4 mm)

Újrafelhasználás esetén a felszállás előtt tisztítsa meg a kesztyűt, és jól szellőző helyen tárolja.

Normál használathoz védőszemüveg nem szükséges.

Ne engedje, hogy a termék ellenőrizetlenül szivárogjon a környezetbe.

Jellegzetes

Oldószer-tartalom: 10% - Az illékony szerves vegyületek (VOC-RL) kibocsátásának 

korlátozásáról szóló 1999/13 / EK irányelvre vonatkozó adatok

A melegítés a nyomás növekedését okozza, a felrobbanás veszélyével.

Használat közben éghető / robbanásveszélyes gőz-levegő keveréket képezhet.

Tűz esetén felszabadulhat: Szén-dioxid (CO2). Szén-monoxid.
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11. Szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Nem veszélyes összetevôk:

SODIUM NITRITE

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Akut toxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat.

Expozíció tünetei / útja

Ha a bôrrel érintkezik: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Ha a szembe kerül: May cause irritration and sight distrurances. 

12. Szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás: Nincs rendelkezésre álló adat.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Megmaradás és lebonthatóság: Nincs rendelkezésre álló adat. 

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulatív potenciál: Log Pow 2,8 

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás: Nincs rendelkezésre álló adat. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Az anyag nem azonosított PBT/vPvB anyagként.

12.6. Egyéb káros hatások

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Elhelyezés - műveletek: Helyezze át egy megfelelő tartályba a szervezzen meg egy szakképzett hulladék-

eltakarító vállalat általi begyűjtést! 

A hulladék kódszáma: 16 05 04

A csomagolás elhelyezése: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

NB: Felhívjuk a használó figyelmét a hulladék-eltakarításra vonatkozó esetleges regionális 

vagy nemzeti szabályozásokra. 

[folyt...]

NÁTRIUM NITRIT

Bőrirritáció esetén irritációt okozhat.

Irritációt és látási rendellenességeket okozhat.

15 01 10 Hulladékcsomagolás: másként nem meghatározott abszorbensek, törlőkendő, 

szűrőanyagok és védőruházat: csomagolás (beleértve a külön gyűjtött települési csomagolási

hulladékokat is), veszélyes anyag maradványait tartalmazó vagy azzal szennyezett csomagolás.

Veszélyes hulladékként osztályozva.
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14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

ENSZ-szám: UN1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítmányozó megnevezése: AEROSOLS

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szállítási osztály: 2

14.4. Csomagolási csoport

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Nincsenek Tengeri szennyezôanyag: Nincsenek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges óvintézkedések: Nincsenek speciális óvintézkedések. 

Alagútkód: D

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Szállítás nagy tételben: Irrelevant 

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások

Specifikus szabályozások: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: A beszállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést az anyagra vagy az elegyre. 

16. Szakasz: Egyéb információk

Egyéb információk

Egyéb információk: megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH)  követelményeinek, a 2015/830 (EU) 

rendelet módosításával

* jelzi a Biztonsági adatlapban azt a szöveget, mely az utolsó felülvizsgálat óta változott.

A 2 / 3 sz. mondatok: H220: Rendkívül tűzveszélyes gáz.

H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

[folyt...]

Irreleváns



BIZTONSÁGI ADATLAP

FOAM CLEANER 400ML

Oldalszám: 8

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H301: Lenyelve mérgező.

H302: Lenyelve ártalmas.

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Követelések elutasítása: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[utolsó oldal]

A lapon szereplő információk a legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, de az adatok, 

utasítások, ajánlások és javaslatok garancia nélkül készülnek. Az ezen a lapon található

 információkat jóhiszeműen kínáljuk, az adott termékkel kapcsolatos ismereteinknek megfelelően.

 Néhány adat jelenleg felülvizsgálat alatt áll. Figyelmeztetnénk a felhasználókat más kockázatok 

esetleges megjelenéséről, ha ezt a terméket a fentiekben meghatározottaktól eltérő felhasználásra 

alkalmazzák. Ezt az adatlapot csak megelőzési és biztonsági okokból szabad alkalmazni és 

reprodukálni. Az itt található jogi, rendeleti és közigazgatási szövegek felsorolása nem kimerítő.


