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

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverékek 

Kereskedelmi megnevezés : ALFASECT 

Név : Alpha-Cypermethrin 6% SC 

Termékkód : SHA 1000 C 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Fő használati kategória : Biocid 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 
Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West) 
400050 Mumbai - India 
T + 91 22 6678 2800 - F + 91 22 6678 2828 
regn@shardaintl.com 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : +91 22 6678 2800 (08-16h) 
 

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi telefonszám 

Magyarország Országos Kémiai Biztonsági Intézet 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

Nagyvárad tér 2. 
Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839, 1097 Budapest 

+36 80 20 11 99 

 

 

 

 

 

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek: SDS < 2015 : # 

Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 4 H302   

Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1 H400   

Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 1 H410   
   

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést 
 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 

GHS07 

 

GHS09 

    

Figyelmeztetés (CLP) : Figyelem 

Veszélyes alkotóelemek : α-cipermetrin (ISO) 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve ártalmas 
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P264 - A használatot követően a(z) a kezet -t alaposan meg kell mosni 
P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni 
P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását 
P301+P312 - LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 
P330 - A szájat ki kell öblíteni 
P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni 
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékgyűjtő létesítmény 
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét 
P102 - Gyermekektől elzárva tartandó 
P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat 

Biztonsági gyerekzár : Nem 

Tactile warning : Nem 
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2.3. Egyéb veszélyek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 
 

3.2. Keverékek 
 

 
 

 

 

Név Termékazonosító % w/w Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

α-cipermetrin (ISO), (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1S,3S)-
3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátot és, 
(S)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-
dimetilciklopropánkarboxilátot tartalmazó racemát 

(CAS-szám) 67375-30-8 
(EK-szám) 257-842-9 
(Index-szám) 607-422-00-X 

6 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
STOT RE 2, H373 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000) 
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000) 

Mixture of alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, 
sodium 

(CAS-szám) 68891-38-3 
(EK-szám) 500-234-8 

1 - 5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

 
 

A R- és H-mondatok szövege: lásd alább a 16. Szakaszt 

 
  

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy 
könnyen tudjon lélegezni. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Lemosás bő szappanos vízzel. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájat ki kell öblíteni. Itasson sok vizet. Lenyelve halálos. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

Tünetek/sérülések : Lenyelve és a légutakba kerülve ártalmas lehet. 
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízpermet. Hab. Száraz oltópor. Szén-dioxid. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Nitrogén-oxidok. Szén-dioxid. Szén-monoxid. hidrogén-cianid, ciánhidrogén sav. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Védelem tűzoltás közben : Megfelelő zártrendszerű légzőkészülék  használatát megkövetelhetik. Teljes vegyszerálló 
védőruházat. 

Egyéb információk : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. A zárt és tűznek 
kitett tartályokat vízpermettel hűtse. A lerakóba szánt szennyezett terméket/talajt/vizet 
veszélyes hulladéknak kell tekinteni. Ne szennyezze el a felszíni vizeket. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Használjon védőruházatot. Ne lélegezze be a gázokat, gőzöket, füstöt vagy permetet. Kerülje a 
bőrrel, szemmel vagy a ruházattal való érintkezést. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

A termékkel vagy annak tartályával ne szennyezze a vizeket. (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében/kerülje a 
gazdaságban vagy az utakon lévő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést). A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő 
edényzetet kell használni. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Tisztítási eljárás : Itassa fel közömbös nedvszívó anyaggal (például homok, fűrészpor, univerzális kötőanyag, 
szilikagél). Határolja el és tartsa vissza a kiömlött terméket. Szivattyúzza a terméket egy 
megfelelően felcímkézett póttartályba. Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és 
edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Hivatkozás más szakaszokra (8, 13). 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

További veszélyek a kezelés során : Különleges intézkedések nem szükségesek. Biztosítson megfelelő szellőzést. A termék 
használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Wash hands and face before break and at 
end of works. 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: A termék kezelése nem igényel különösebb elővigyázatosságot. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések : Ne érje meleg és közvetlen napsütés. 

Maximális tárolási idő : 36 hónap 

Tárolási hőmérséklet : -10 - 40 °C 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Egyéni védőfelszerelés : Használja az ajánlott légzésvédőt. 

Kézvédelem : Védőkesztyű. Nitrilgumi kesztyű. Kloroprén gumi. Butilgumi kesztyű 

Szemvédelem : Oldalsó védelemmel ellátott védõszemüveg 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Halmazállapot : Folyékony 
  

Külső jellemzők : fehér. 

Szín : fehér. 
  

Szag : Enyhén aromás. 
  

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

pH-érték : 6 - 8 (20ºC) 
  

pH-érték, oldat : 1 % 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Olvadáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Lobbanáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Gőznyomás : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív gőznyomás 20 °C-on : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oldékonyság : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanási határértékek : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

 

9.2. Egyéb információk 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

Normál körülmények között stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

A termék rendes kezelési és tárolási körülmények között stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Normál használati feltételek mellett nem tekinthető különösen veszélyesnek. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

A 7. szakaszban ajánlott felhasználási és tárolási körülmények között stabil. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erős bázisok. ###(erős) savakkal#. Erõs oxidálószerek. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Szobahőmérsékleten veszélyes bomlástermék nem ismert. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás : Orális: Lenyelve ártalmas. 
 

ALFASECT  

LD50 szájon át, patkány 1666 mg/kg 

LD50 bőrön át, patkány > 2000 mg/kg 
 

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nem irritálja a bőrt 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Nem irritálja a szemet 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : A termék nem okoz túlérzékenységet a bőrön 

Csírasejt-mutagenitás : Nem mutagén 

Rákkeltő hatás : Nincs rákkeltő hatása 
 

 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Nincs osztályozva 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva 
 

  
 
 
 

 
 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
 

Ökológia - víz : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 
 

α-cipermetrin (ISO), (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátot és, (S)-α-ciano-3-
fenoxibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátot tartalmazó racemát (67375-30-8) 

LC50 halak 1 0,01 mg/l Cyprinus carpio (Carp) - 96 h 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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12.3. Bioakkumulációs képesség 
 

α-cipermetrin (ISO), (R)-α-ciano-3-fenoxibenzil-(1S,3S)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátot és, (S)-α-ciano-3-
fenoxibenzil-(1R,3R)-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilátot tartalmazó racemát (67375-30-8) 

BCF hal 1 0,0978 μg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 4 d 

Biokoncentrációs tényező (REACH BCF) 832 

Log Pow 6,94 
 

12.4. A talajban való mobilitás 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám 

3082 3082 3082 3082 3082 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. 

Fuvarokmány leírása 

UN 3082 KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N., 9, III, (E) 

UN 3082 
ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S., 9, III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONM
ENTALLY HAZARDOUS 

   

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

9 9 9 9 9 

      

14.4. Csomagolási csoport 

III III III III III 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 
Tengeri szennyező anyag 
: Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

Környezetre veszélyes : 
Igen 

További információk nem állnak rendelkezésre 

 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

- Szárazföldön történő szállítás 
  

Klasszifikációs kód (ADR)  : M6 

Különleges előírások (ADR) : 274, 335, 601, 375 

Korlátozott mennyiség (ADR) : 5l 

Engedményes mennyiség (ADR) : E1 

Csomagolási utasítások (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 
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Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP1 

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP19 

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Utasítások (ADR) 

: T4 

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Különleges előírások (ADR) 

: TP1, TP29 

Tartánykód (ADR) : LGBV 

Tartályos szállító jármű : AT 

Szállítási kategória (ADR) : 3 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (ADR) 

: V12 

Szállítás - Különleges előírások az 
árukezelésre, be- és kirakásra (ADR) 

: CV13 

Veszélyt jelölő számok (Kemler szám) : 90 

Narancssárga táblák : 

 

Alagútkorlátozási kód (ADR) : E 

- Tengeri úton történő szállítás 
  

Különleges előírások (IMDG) : 274, 335 

Korlátozott mennyiség (IMDG) : 5 L 

Engedményes mennyiség (IMDG) : E1 

Csomagolási utasítások (IMDG) : P001, LP01 

Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP1 

Csomagolási előírások GRV (IMDG) : IBC03 

Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG) : T4 

Tartányokra vonatkozó különleges előírások 
(IMDG) 

: TP2, TP29 

EmS-szám (tűz) : F-A 

EmS-szám (kiömlés) : S-F 

Rakodási kategória (IMDG) : A 

- Légi úton történő szállítás 
  

Engedményes mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E1 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y964 

Maximális nettó mennyiség korlátozott 
mennyiségnél utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 30kgG 

Csomagolási utasítás utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 964 

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 450L 

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 964 

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 450L 

Különleges rendelkezés (IATA) : A97, A158, A197 

ERG-kód (IATA) : 9L 

- Belföldi folyami szállítás 
  

Osztályozási kód (ADN) : M6 

Különleges előírások (ADN) : 274, 335, 61 

Korlátozott mennyiség (ADN) : 5 L 

Engedményes mennyiség (ADN) : E1 

Szállítás engedélyezett (ADN) : T 

Szükséges felszerelés (ADN) : PP 

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 0 
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- Vasúti szállítás 
  

Klasszifikációs kód (RID) : M6 

Különleges előírások (RID) : 274, 335, 601 

Korlátozott mennyiség (RID) : 5L 

Engedményes mennyiség (RID) : E1 

Csomagolási utasítások (RID) : P001, IBC03, LP01, R001 

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP1 

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP19 

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Utasítások (RID) 

: T4 

Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer - 
Különleges előírások (RID) 

: TP1, TP29 

Tartálykód RID tartályoknál (RID) : LGBV 

Szállítási kategória (RID) : 3 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID) 

: W12 

Szállítás - Különleges előírások az 
árukezelésre, be- és kirakásra (RID) 

: CW13, CW31 

Expressz csomagok (RID) : CE8 

Veszélyt jelölő szám (RID) : 90 
 

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

Nem alkalmazható 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

15.1.1. EU-előírások 
 

Nem tartalmaz a XVII. korlátozásai alá tartozó anyagot 

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot 
 

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem 

 

   

További előírások, korlátozó és tiltó rendeletek : A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően. 
 

 
 

  

 
 

15.1.2. Nemzeti előírások 

A 7. és 8. szakaszban felsorolt védelmi intézkedések szerint járjon el 
 

 
 

 
 

 
 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

A 7. és 8. szakaszban felsorolt védelmi intézkedések szerint járjon el. 

 
  

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

 

 

 

 

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege: 

Acute Tox. 3 (Oral) Akut toxicitás (lenyelés) Kategória 3 

Aquatic Acute 1 Akut vízi toxicitási veszély Kategória 1 

Aquatic Chronic 1 Hosszú távú vízi toxicitási veszély Kategória 1 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2 

STOT RE 2 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Légúti irritáció 

H301 Lenyelve mérgező 

H302 Lenyelve ártalmas 

H315 Bőrirritáló hatású 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H335 Légúti irritációt okozhat 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 
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Egyéb adatok 
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Helyébe lép:  v.1.1/HU (01/10/2014) 

Változások:     Szakaszok 2, 3, 11, 12, 15 és 16. 
 
 
 
 
SDS EU  (REACH II. melléklet) 

 
Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. 
Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként 
 


