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B I Z T O N S Á G I  A D A T L A P  
készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint 

1.  szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító:  CORN TOP – gyűjtőcsomag 
Kiszerelés: gyűjtőcsomag, tartalma: 1x 10 liter AKRIS® – gyomirtó  

 1 x 0,75 liter CLIO® – gyomirtó 
1 X 1 liter BREAK THRU® – hatásfokozó adalékanyag, a fenti gyomirtó szerek kijuttatását, hatékonyságát, 

egyéb növényvédelmi tulajdonságait befolyásoló készítmény. 

1.2. Azonosított felhasználás: gyűjtőcsomag gyomirtó szereket és azok hatékonyságát fokozó adalékanyagot tartalmaz 

1.3. A gyártó: BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Németország 

1.4. A CORN TOP gyűjtőcsomag forgalmazójának, a biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Kwizda Agro Hungary Kft. 

1138 Budapest, Váci út 135 – 139. C. épület II. emelet 
telefon: +36 1 224 7305 fax: +36 1 212 0873 

honlap: www.kwizda.hu 

A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: kwizda@kwizda.hu  

1.5. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): 06 1 476 6464 

 Éjjel-nappal elérhető ingyenes telefonszám: 06 80 20 11 99 

2. szakasz: A veszély meghatározása 

2.1. A keverékek osztályozása: a gyártó és a vonatkozó uniós szabályozás (67/548/EGK és 1999/45/EK irányelvek), valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM 

rendelet és módosításai szerint a CORN TOP elnevezésű gyűjtőcsomag termék három veszélyes készítményt/keveréket tartalmaz. 

AKRIS® – gyomirtó  a 1272/2008/EK (CLP) szerinti veszély: Acute Tox. 4 (oral); Skin Sens. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 

CLIO® – gyomirtó;  a 1272/2008/EK (CLP) szerinti veszély: Repr. Tox. 1B; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1 

BREAK THRU® – permetezési adalékanyag; a 1272/2008/EK (CLP) szerinti veszély: Acute Tox. (oral, inhal.) 4; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 2 

Mind a három termékre a vonatkozó CLP szerinti osztályozás, címkézés (piktogramok, H-mondatok, figyelmeztetés, P-mondatok) a 16. szakaszban 
táblázatosan összefoglalva találhatóak.  

A termékek jelenlegi címkéjével összhangban lévő DPD szerinti osztályozást a következő táblázat foglalja össze:  

http://www.kwizda.hu/
mailto:kwizda@kwizda.hu
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2.2. Címkézési elemek a DPD szerint: 

AKRIS® CLIO® BREAK THRU® 

Xn 

 

Ártalmas 

N 

 

Környezeti veszély 

T 

 

Mérgező 

N 

 

Környezeti veszély 

Xn 

 

Ártalmas 

N 

 

Környezeti veszély 

R 22  Lenyelve ártalmas  

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet 
okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a 
vízi környezetben, hosszantartó 

károsodást okozhat  

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól 

távol tartandó 
S 20/21  A használat közben enni, inni és 

dohányozni nem szabad 
S 24 A bőrrel való érintkezés kerülendő 

S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. 

Az anyagot és edényzetét megfelelő 
módon ártalmatlanítani kell. 

S 37  Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 
S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot 

és a címkét az orvosnak meg kell 
mutatni. 

S 57  A környezetszennyezés elkerülésére 
megfelelő edényzetet kell használni 

R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a 
vízi környezetben hosszantartó 

károsodást okozhat  

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára 

 hozzáférhetetlen helyen tartandó 
S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól 

távol tartandó 

S 20/21 A használat közben enni, inni és 
dohányozni nem szabad 

S 29/35 Csatornába engedni nem szabad.  
Az anyagot és edényzetét megfelelő 

módon ártalmatlanítani kell 

S 36/37 Megfelelő védőruházatot és 
védőkesztyűt kell viselni 

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal 
orvost kell hívni. Ha lehetséges, a 

címkét meg kell mutatni. 

S 53  Kerülni kell az expozíciót, - 
használatához külön utasítás szükséges 

S 57 A környezetszennyezés elkerülésére 
megfelelő edényzetet kell használni 

R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas 

R 36 Szemizgató hatású  
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi 

környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat  

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól 
távol tartandó 

S 20/21 A használat közben enni, inni és 

dohányozni nem szabad 
S 29/35 Csatornába engedni nem szabad. 

 Az anyagot és edényzetét megfelelő 
módon ártalmatlanítani kell 

S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt 
kell viselni 

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell 

fordulni, az edényt, csomagoló-
burkolatot és a címkét az orvosnak meg 

kell mutatni. 
S 57 A környezetszennyezés elkerülésére 

megfelelő edényzetet kell használni 

Veszélyt meghatározó komponensek:  
dimetenamid-P, terbutilazin 

Veszélyt meghatározó komponens:  
topramezon 

Veszélyt meghatározó komponens: 
poliéterrel módosított trisziloxán 
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3. szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

AKRIS®: folyékony keverék, szuszpo-emulzió (SE)  

AKRIS
®

 komponensei Koncentráció 
DSD (67/548/EGK): Veszélyjel, besorolás, R-mondat 

CLP (1272/2008/EK): Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 

Dimetenamid-P 
CAS-szám: 163515-14-8 EU-szám: nincs 

23,3% 

DSD: Xn, Xi, N, R 22-43-50/53 (gyártói besorolás) 

CLP: Acute Tox. 4 (oral), H302; Skin Sens. 1, H317;  
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

Terbutilazin 
CAS-szám:5915-41-3 EU-szám: 227-637-9 

20,8% 

DSD: Xn, N, R 22-50/53 (gyártói besorolás) 

CLP:  Acute Tox. 4 (oral), H302;  
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

Fenolszulfonsav-formaldehid-polikondenzátum 
nátrium-só 

<5% 
DSD: R 52/53 (gyártói besorolás) 

CLP: Aquatic Acute 3, H412 

Propilénglikol (1,2-propándiol) 

CAS-szám: 57-55-6 EU-szám: 200-338-23 
<5% 

nem osztályozott anyag, (foglalkozás eü.-i határértéke van) 

REACH regisztráció szám: 01-2119456809-23 

Poli(etilénglikol) 
CAS-szám: 25322-68-3 

<5% nem osztályozott 

CLIO®: folyékony keverék, szuszpo-emulzió (SE) 

CLIO
®

 komponensei Koncentráció 
DSD (67/548/EGK): Veszélyjel, besorolás, R-mondat 

CLP (1272/2008/EK): Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 

Topramezon 

CAS-szám: 210631-68-6 EU-szám: nincs 
29,7% 

DSD: T, N, R 61 (Repr. Kat. 2)-50/53; (gyártói besorolás) 

CLP: Repr. Tox. 1B, H360D;  
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 

Polimer: benzolszulfonsav, hidroxi-, 
formaldehiddel, fenollal és karbamiddal  

nátrium só 

<5% 
DSD: R 52/53 (gyártói besorolás) 

CLP: Aquatic Acute 3, H412 

Propilénglikol (1,2-propándiol) 
CAS-szám: 57-55-6 EU-szám: 200-338-23 

<10% 
nem osztályozott, nem veszélyes anyag 

REACH Regisztráció szám: 01-2119456809-23 
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BREAKTHRU®: folyékony keverék.  

BREAKTHRU
®

 veszélyes komponense Koncentráció 
DSD (67/548/EGK): Veszélyjel, besorolás, R-mondat 

CLP (1272/2008/EK): Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 

Poliéterrel módosított trisziloxán 

CAS-szám: 134180-76-0 
EU-szám: nincs, polimer 

>75% 

DSD: Xn, N; R 20/21-36-51/53 (gyártói besorolás) 

CLP:  Acute Tox. (inhal., dermal), H332, H312; 

 Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 2, H411 

A fenti keverékek nem feltüntetett komponensei nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben 

nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétét a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.  

A veszélyjelek, R- és H-mondatok, veszélyességi osztályok, kategóriák a tiszta anyagra/összetevőkre vonatkoznak, a termékek veszélyesség szerinti 

besorolását a 2. szakasz adja meg. Az R és a H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli 
használat előtt ki kell mosni, meg kell tisztítani. Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem 

szabad! 

Bőrrejutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat és lábbeli levétele után a bőrt bő szappanos vízzel azonnal alaposan le kell mosni. Bőrtünetek 
(bőrpír) vagy egyéb allergiás tünetek jelentkezése esetén forduljuk orvoshoz. 

Szembejutás esetén: Legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. 

Tartós irritáció esetén forduljunk orvoshoz! 

Lenyelés esetén: Ne hánytassunk! Öblítsük ki a sérült szájüregét vízzel, majd amennyiben eszméleténél van. Öntudatlan sérültnek ne adagoljunk semmit 
szájon keresztül. Itassunk a sérülttel 200-300 ml vizet, ha az AKRIS® vagy a BREAK THRU® terméket nyelte le, a CLIO® termék lenyelése esetén sok vizet 

igyunk. A lenyelést követő spontán hányás során a termék a tüdőbe kerülhet. Azonnal forduljunk orvoshoz.  

Belégzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalomba. Forduljunk orvoshoz! 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál a 2. szakaszban, 
és/vagy a 11. szakaszban. További lényeges tünetek és hatások a mai napig nem ismertek. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül 

fel, azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.  

Megjegyzés az orvosnak: A kezelés a tünetek alapján történjen! Speciális antidótum(ok) nem ismert(ek).  
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5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltóhab, szén-dioxid, oltópor. A megfelelő oltóanyagot a környezetben égő anyagok alapján kell megválasztani. 

Egyéb okokból nem megengedett oltóanyag: vízsugár. 

5.2. A keverékekből származó különleges veszélyek: veszélyes égéstermékek, egyéb mérgező és/vagy ingerlő anyagok felszabadulása nem zárható 

ki. Az alábbi anyagok szabadulhatnak fel: sósavgáz, nitrogén-oxidok, kén-oxidok, szerves klórvegyületek, szén-oxidok, szilíciumtartalmú vegyületek.  

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni! 

5.3. Javaslat a tűzoltóknak: a veszélyzónában teljes egyéni védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használandó. 

5.4. Speciális tűzoltási előírás: határoljuk el a tűz területét, és távolítsuk el a védőöltözettel nem rendelkező személyeket. Kerüljük el a gázok/gőzök 

belélegzését. A tűznek vagy hőnek kitett tartályokat vízpermettel hűtsük le. A tűz során keletkezett hulladékot és a szennyezett oltóanyagot gyűjtsük össze és az 

előírások szerint ártalmatlanítsuk. A szennyezett oltóanyagot ne engedjük a közcsatornába, illetve a környezetbe. 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Kerüljük el a termékek szembejutását és bőrrel való érintkezését. Személyi védőfelszerelések viselése szükséges (lásd 8. szakaszt). A vegyi anyagoknál 
szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Akadályozzuk meg a kiömlött termékek felszíni vizekbe, csatornahálózatba jutását. A készítményeket, illetve a belőle származó hulladékokat közcsatornába, 
élővizekbe, talajba engedni nem szabad. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Használjunk védőfelszerelést!  

Kis mennyiségű kiömlött terméket inert, nem gyúlékony, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, vermikulit, föld) kell befedni és felitatni.  
Nagy mennyiségek esetén gáttal fogjuk körül, szigeteljük el, majd pumpáljuk le a kiömlött folyadékot. A talajba/altalajba ne szabad engedni!  

Az összegyűjtött hulladékot, az elszennyeződött abszorbenst a szakszerű ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott zárható veszélyes hulladékgyűjtő 

tartályban kell tárolni. A szennyezett területet ezután sok vízzel és tisztítószerrel alaposan tisztítsuk meg. Ügyeljünk a csúszásveszélyre!  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: lásd még a 7., 8. és 13. szakaszt. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kezelés: Körültekintően végzett munkával kerüljük el a készítmények bőrre kerülését, szembejutását. Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről. A 

készítményekkel történő munkavégzéskor viseljünk személyi védőfelszerelést. Munkavégzés alatt étkezni, inni és dohányozni tilos. A munkavégzés 

szüneteiben, illetve a munka befejezése után alapos kézmosás, illetve mosakodás szükséges. 

Tűz- és robbanásvédelem: AKRIS® termék esetében tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére. Tartsuk távol 

az AKRIS terméket gyújtóforrástól, gőzei a levegővel gyúlékony elegyet képeznek. A CLIO termék esetében speciális óvintézkedésre nincs szükség 
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7.2. Tárolás: A termékeket eredeti, bontatlan csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, jól lezárva tároljuk. Tartsuk távol mindenfajta tűz- és 

hőforrástól, óvjuk a fagytól, a közvetlen napfénytől, nedvességtől. Gyermekek, háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen, élelmiszerektől, italoktól és 
takarmányoktól elkülönítve kell tárolni. 

AKRIS®: Eltarthatósági idő: 24 hónap. Ügyeljünk arra, hogy a tárolás során a hőmérséklet ne csökkenjen 0°C alá. A termék tulajdonságai megváltozhatnak, 
ha a tárolási hőmérséklet huzamosabb ideig 0°C alatti.  

A termék tulajdonságai megváltozhatnak, ha a tárolási hőmérséklet huzamosabb ideig meghaladja az 54°C –t.  

CLIO®: Eltarthatósági idő: 60 hónap. Vigyázzunk, hogy a tárolás során a hőmérséklet ne süllyedjen 0°C alá; 0°C alatti hőmérsékleten a termék 
kristályosodhat, bedermed. Ügyeljünk arra, hogy a tárolási hőmérséklet ne legyen magasabb, mint 40°C. 

A termék tulajdonságai megváltozhatnak, ha a tárolási hőmérséklet huzamosabb ideig meghaladja a 40°C –t. 

BREAKTHRU®: Eltarthatósági idő: 60 hónap, védjük a közvetlen napfénytől és hőhatástól.  

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): a gyűjtőcsomag növényvédő szereket tartalmaz: AKRIS® gyomirtó szer, CLIO® gyomirtó 
szer  és  ezek hatást fokozó készítmény: a BREAKTHRU®. A felhasználók mindig olvassák el a használati útmutatót és tartsák be a biztonságos kezelésre és 

felhasználásra vonatkozó utasításokat. 

8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Körültekintően végzett munkával meg kell előzni a termékekkel történő mindennemű expozíciót (permet, szembejutás, bőrre kerülés, lenyelés, ruházat 

elszennyeződése). j 

8.1. Ellenőrzési paraméterek/Foglalkozási expozíciós határérték: propilénglikol: TWA (aeroszol): 10 mg/m3  –  forrás: WEEL/AIHA 

TWA:  Time Weighted Average: nyolc órás munkavégzésre vonatkonkó átlagos koncentráció, mellyel történő expozíció megengedhető 

WEEL: Workingplace Environmental Exposure Level (American Industrial Hygiene Association)  

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Műszaki intézkedések: 
 A vegyi anyagoknál szokásos védőintézkedéseket be kell tartani. 

 Gondoskodjunk a megfelelő szellőzésről. 

 Védőfelszerelések, mosakodási lehetőség biztosítása. 

Higiéniai intézkedések: 

 Munka közben enni, inni és dohányozni nem szabad! 

 A munka szüneteiben, illetve a munka befejezése után alapos kézmosás, illetve mosakodás szükséges. 

 Evés, ivás, dohányzás, kozmetikum vagy WC használat előtt mindig kezet kell mosni vízzel és szappannal. 

 A munkaruhát különítsük el és kezeljük külön a hétköznapi ruházattól. 

Személyi védőfelszerelések: A személyi egészségvédő felszerelésekre vonatkozó előírások a végfelhasználáshoz történő kiszerelési munkálatokra 

vonatkoznak. A termék kezelése és felhasználása során kérjük a termék címkéjén lévő előírások betartását.  
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Légutak védelme:  

AKRIS
®

: magasabb koncentrációknál vagy hosszabb időtartamú behatásnál megfelelő légzésvédelem szükséges, kombinált szűrő: szerves, 

szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök (pl. EN 14387 típus, ABEK). 

CLIO
®

:  alacsonyabb koncentrációknál vagy rövidebb időtartamú behatásnál is megfelelő légzésvédelem szükséges, kombinált szűrő: szerves, 

szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök és mérgező részecskék (pl. EN 14387, típus ABEK-P3). 

BREAKTHRU
®

: magasabb koncentrációknál vagy hosszabb időtartamú behatásnál megfelelő légzésvédelem szükséges, kombinált szűrő: szerves, 

szervetlen, savas szervetlen és lúgos gázok/gőzök (pl. EN 14387 típus, ABEK). 

Kézvédelem: mindhárom termék esetében: megfelelő vegyszerálló védőkesztyű, EN 374 szabvány szerinti szükséges, mely hosszantartó védelmet nyújt 

még közvetlen érintkezés esetén is. A javasolt védelmi fokozat: 6, ami megfelel 480 percnél hosszabb áthatolási időnek, ez biztosítható, ha 

a kesztyű anyaga:pl. 0,4 mm vastagságú nitrilgumi, 0,5 mm vastagságú kloroprén, vagy 0,7 mm vastagságú poli(vinil-klorid). 

Szemvédelem: mindhárom termék esetében jól záródó, oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg használata szükséges, ha a szembefröccsenés veszélye 

fennáll, áttöltésnél, nagy mennyiség kezelésénél, mentesítésnél, A védőszemüveg feleljen meg az EN 166 szabvány előírásainak. 

Testvédelem: mindhárom termék esetében: zárt munkaruha. A testfelület védelmét a tevékenységtől és a lehetséges expozíciótól függően kell 

megválasztani, pld. kötény, védőcsizma, kémiai anyagoknak ellenálló védőruha (az EN 14605 szabvány szerint). 

8.3. Környezetvédelem: kerüljük el a termékek véletlenszerű környezetbejutását. 

9. szakasz Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 AKRIS® CLIO® BREAKTHRU® 

Halmazállapot: 
viszkózus, folyékony  

szuszpenzió 
folyékony, szuszpenzió folyékony 

Szín: bézs bézs világossárga 

Szag: enyhén aromás aromás a termékre jellemző 

Szagküszöb: nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva 

9.2. Egyéb információk 

 AKRIS® CLIO® BREAKTHRU® 

pH (CIPAC): 6 -7, 21,6°C-on 
2 – 4 

1%-os, D-víz, 20°C-on 

6 – 8 

40 g/l oldatban, 25°C-on 

Olvadás/dermedéspont: nincs adat - 4,3°C nincs adat 
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 AKRIS® CLIO® BREAKTHRU® 

Forráspont: kb. 100°C (oldószer) kb. 100°C nincs adat 

Lobbanáspont: >100°C nincs adat, 100°C-ig végezve 102°C, DIN 51758 

Párolgási sebesség: nem alkalmazható nem alkalmazható nincs adat 

Gyúlékonyság: (92/69/EGK) A.12; nem tűzveszélyes  vizsgálat nem szükséges nincs meghatározva 

Öngyulladási hőmérséklet: 445°C 430°C nincs adat 

Robbanásveszély: 

(92/69/EGK, A.14.) 
nem jellemző  nem robbanásveszélyes) 

valószínűsíthetően nem 

lép fel  

Robbanási határok: nincs meghatározva nincs meghatározva nincs adat 

Gőznyomás: nincs adat 23,3 hPa (20°C-on, oldószer) nincs adat 

Sűrűség: 1,11 g/cm3, 20°C-on 1,13 g/cm3, 20°C -on 1,01 g/cm3, 25°C-on 

Oldhatóság vízben: diszpergálható diszpergálható oldódik 

Megoszlási hányados: (logP) 
2,58 (dimetenamid-P) 

nincs adat nincs adat 
3,4 (terbutilazin) 

Égést tápláló tulajdonság: 
nem segíti más anyagok 

égését (O.2) 

nem segíti más anyagok 

égését 
nem valószínű 

Hőbomlás: (OECD 113, DSC) 160°C, 260 KJ/kg  nincs adat nem értelmezhető 

Viszkozitás: 
164 mPa.s, 23°C –on 

(OECD 114)  
65,7 mPa.s, 20°C -on 

40 – 90 mPa.s, 25°C-on 

(DIN 53019) 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: a termékek nem reaktívak, amennyiben a tárolás, kezelés az előírásoknak megfelelően történik. Égésük vagy termikus bomlásuk 

során veszélyes anyagok, gázok, gőzök szabadulhatnak fel.  

10.2. Kémiai stabilitás: közönséges körülmények (normál hőmérséklet- és nyomásviszonyok) és előírásszerű kezelés és tárolás esetén a készítmények 

stabilak. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert.  

10.4. Elkerülendő körülmények: gyújtóforrás, hőhatás, közvetlen napfény, fagy, szélsőséges hőmérséklet(ek). 

10.5. Elkerülendő anyagok: erős lúgok, erős bázisok, erős savak, erős oxidálószerek. 
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11. szakasz: Toxikológiai adatok 

11.1. Az AKRIS® készítmény toxikológiai megítélése: akut toxicitás értékelése: lenyelésnél mérsékelt toxicitást mutat, bőrrel való érintkezéskor, 
belégzéskor gyakorlatilag nem mérgező, ártalmasnak sem tekinthető. 

LD50 (orális, patkány):  > 300 - < 500 mg/ttkg (OECD 423) 

LD50 (dermális, patkány): > 5000 mg/ttkg (OECD 402) 

LC50 (inhalációs/patkány): > 5,2 mg/l (OECD 403)  

Bőrirritáció/Szemirritáció (nyúl): nem irritál, (OECD 404, OECD 405) 

Szenzibilizáció: szenzibilizáló hatású, túlérzékenységet okoz (tengerimalac); OECD 406, Buehler teszt 

Csírasejt-mutagenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt. A mutagenitási vizsgálatok 
nem utalnak genotoxikus potenciálra. 

Rákkeltő hatás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  Különféle, állatokkal végzett 

vizsgálatok eredményei nem utalnak rákkeltő hatásra. 

Reproduktív toxicitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt. Állatkísérletek eredményei 

fertilitást károsító hatást nem mutatnak. 

Teratogenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  Olyan dózisokkal végzett 

állatkísérletek, melyek nem voltak mérgező hatással az anyaállatra, nem utaltak embriotoxikus hatásra. 

Egyéb vonatkozó toxicitási információ: A helytelen használat káros lehet az egészségre. 

11.2. A CLIO® készítmény toxikológiai megítélése: akut toxicitás értékelése: belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve nem mérgező, nem ártalmas.  

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. 

LD50 (orális, patkány):  > 2000 mg/ttkg (OECD 423) 

LD50 (dermális, patkány):  > 4000 mg/ttkg (OECD 402) 

LC50 (inhalációs/patkány):  > 5,8 mg/l (OECD 403), aeroszolt vizsgáltak.  

Bőrirritáció/Szemirritáció (nyúl): nem irritál, (OECD 404, OECD 405) 

Szenzibilizáció: nincs bizonyíték szenzibilizáló potenciálra, LLNA (egér); OECD 429, állatkísérletben nem bőrszenzibilizáló. 

Csírasejt-mutagenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  A mutagenitási vizsgálatok 

nem utalnak genotoxikus potenciálra. 

Rákkeltő hatás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  Különféle, állatokkal végzett 

vizsgálatok eredményei nem utalnak rákkeltő hatásra. 

Reproduktív toxicitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  Állatkísérletek eredményei 
fertilitást károsító hatást nem mutatnak. 
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Teratogenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  A termék hatóanyaga, a topramezon 

a születendő gyermekre ártalmas lehet (R 61). 

Egyéb vonatkozó toxicitási információ: A helytelen használat káros lehet az egészségre. 

11.3. A BREAK THRU® készítmény toxikológiai megítélése: akut toxicitás értékelése: lenyelve nem mérgező, nem ártalmas. Bőrrel érintkezve, 
belélegezve ártalmasnak osztályozandó. 

LD50 (orális, patkány): >3200 mg/ttkg 

LD50 (dermális, nyúl): 1550 mg/ttkg  

LC50 (inhalációs/patkány):  > 1,08 mg/l/4 óra (OECD 403)  

Bőrirritáció(nyúl): nem irritál. 

Szemirritáció (nyúl): irritál, súlyos irritáció figyelhető meg. 

Szenzibilizáció: nincs bizonyíték szenzibilizáló potenciálra, tengerimalac, maximalizációs teszt (GPMT).  

Csírasejt-mutagenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  A mutagenitási vizsgálatok 

nem utalnak genotoxikus potenciálra. 

Rákkeltő hatás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt. Különféle, állatokkal végzett 
vizsgálatok eredményei nem utalnak rákkeltő hatásra. 

Reproduktív toxicitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt. Állatkísérletek eredményei 
fertilitást károsító hatást nem mutatnak. 

Teratogenitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt. Olyan dózisokkal végzett 

állatkísérletek, melyek nem voltak mérgező hatással az anyaállatra, nem mutattak embriotoxikus hatást. 

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás: a terméket nem vizsgálták, a hatás értékelése az egyes összetevők tulajdonságai alapján történt.  

Állatoknál nem tapasztaltak anyagspecifikus szervi toxicitást magas dózisok ismételt beadása esetén. 

Egyéb vonatkozó toxicitási információ: A helytelen használat káros lehet az egészségre. 

12. szakasz: Ökológiai információk 

Körültekintő munkavégzéssel el kell kerülni a készítmények és a belőle származó hulladékok környezetbe (élővizek, talaj) jutását; mivel a készítmények 

mérgezőek a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhatnak. 

12.1. Az AKRIS® készítmény nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

LC50 (szivárványos pisztráng, (Oncorhynchus mykiss), 96 óra): 14,8 mg/l (OECD 203, ISO 7346, 92/69/EGK, C.1) 

EC50 (vízibolha, (Daphnia magna), 48 óra): 48 mg/l, (OECD 202) 

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 óra): 0,133 mg/l, (OECD 201) 

EC50 (békalencse, (Lemna gibba), 7 nap): 0,084 mg/l, (OECD 221) 
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12.2. A CLIO® készítmény nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul. 

LC50 (Cyprinodon variegatus), 96 óra): 123 mg/l (OECD 203) 

EC50 (Americamysis bahia), 96 óra): 5,2 mg/l, (OECD 202) 

EC50 (békalencse, (Lemna gibba), 7 nap): 0,064 mg/l, (OECD 221) 

12.3. A BREAKTHRU® készítmény mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.  

LC50 (szivárványos pisztráng, (Oncorhynchus mykiss), 96 óra): 2,1 mg/l 

EC50 (vízibolha, (Daphnia magna), 48 óra): 1,1 mg/l 

EC50 (Scenedesmus subspicatus, 72 óra): 28,2 mg/l 

12.4. Perzisztencia és bebonthatóság: a vizsgálatok szerint (OECD) a dimetenamid-P, a terbutilazin és a topramezon biológiailag nem könnyen 
lebontható anyagok. Szerkezete alapján a BREAKTHRU® készítmény hatóanyaga sem könnyen bontható biológiailag. 

12.5. Bioakkumulációs képesség: a dimetenamid-P felhalmozódása nem várható a logPow megoszlási hányados: <3 értéke alapján.  
A terbutilazin felhalmozódási az élő szervezetekben lehetséges a logPow megoszlási hányados: >3 értéke alapján.  

A topramezon biokoncentrációs faktora: 0,69 (42 nap), Lepomis macrochirus (OPPTS 850.1730).  

A BREAK THRU® hatóanyagának szerkezete alapján biológiai felhalmozódás nem várható.  

12.6. Mobilitás a talajban: A dimetenamid-P kötődik a talajhoz, így a talajvíz elszennyeződése nem várható, míg a terbutilazin és a topramezon kimosódik 

és a bomlásuk sebességének függvényében a mélyebb talajrétegbe is kerülhetnek. 

12.7. A PBT és vPvB értékelés eredményei: A termékek nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon 

perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot. 

12.8. Egyéb káros hatások: A termékek nem tartalmaz a 2037/2000/EK rendelet I. mellékletében felsorolt, az ózonréteget lebontó anyagokat. 

12.9. További információ: a termékeket ellenőrzés nélkül a termékeket ne engedjük a környezetbe. 

13. szakasz: Ártalmatlanítási útmutató 

A készítmények maradékainak és hulladékainak kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A készítmények hulladékának 

besorolása a 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet alapján történt. A készítmények hulladékaira vonatkozó hulladékkulcs: 

Hulladékkulcs/EWC-kód: 20 01 19 – veszélyes hulladék (növényvédő szerek) 

A készítmény ártalmatlanítása a helyi előírásoknak megfelelően történjen. Égetni csak megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben lehet. A 

csomagolóanyagok begyűjtését erre szakosodott cég végezze. 
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14. szakasz: Szállítási információk 

A gyűjtőcsomagban lévő készítmények az AKRIS®, a CLIO® és a BREAKTHRU® a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint 
(ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) veszélyes áruk.  

AKRIS® helyes szállítási megnevezése: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.) (DIMETHENAMIDE-P, TERBUTHYLAZINE) 

CLIO® helyes szállítási megnevezése: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.) (TOPREAMEZON) 

BREAKTHRU® helyes szállítási megnevezése: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N.) (POLYETHERMODIFIED TRISILOXAN) 

Mind három termékre azonos ADR/RID osztályozás vonatkozik: 

UN szám: 3082 

Veszélyességi osztály: 9,  

Osztályozási Kód: M6, Bárca: 9,  

Csomagolási csoport: III 

Korlátozott mennyiség: LQ7 

Engedményes mennyiség: E1 

Különleges előírások: 274, 335, 601 

Szállítási kategória/alagút-korlátozási kód: 3/(E) 

Veszélyt jelölő szám: 90 

Tengerszennyező: IGEN 

15. szakasz: Szabályozási információk 

A biztonsági adatlap, a termékek osztályozása és besorolása megfelel a 44/2000. (XII.27.) EüM számú rendelet és módosításainak, valamint a 67/548/EGK 
az 1999/45/EK számú irányelvekben és az 1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendeletben foglaltaknak.  

A gyűjtőcsomagban található termékek veszélyes keverékek, lásd a 2. szakaszt. 

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Vonatkozó magyar joganyagok 

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a 
munkavédelemről. 

Kémiai biztonság: a 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008. (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) 

EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 

módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–
SZCSM együttes rendelet módosításáról. 
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Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. 
(IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól. 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet 

Vonatkozó közösségi joganyagok 

REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008/EK, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EU); 

DSD és DPD: 67/548/EGK, 1999/45/EK irányelvek és azok módosításai 

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 

Növényvédő szer rendeletek: 1107/2009/EK rendelet és a 2003/82/EK irányelv 

16. szakasz: Egyéb információk 

A biztonsági adatlap nem arra szolgál, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak, és azokat a kiadás időpontjában 

pontosnak, helytállónak ismerjük, arra szolgálnak, hogy a termék biztonságos kezelését és felhasználását segítsék.  
A terméket tárolni, kezelni és felhasználni kizárólag a használati utasításban leírtaknak megfelelően lehet.  

Minden egyéb célú felhasználásból eredő kockázatért a felhasználó felel.  

A felhasználó felelőssége, hogy megtegyen minden szükséges óvintézkedést a készítmény használatakor.  

16.1. A biztonsági adatlap 3. szakaszában szereplő R- és H-mondatok, és egyéb rövidítések: 

R 20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas 

R 22 Lenyelve ártalmas 

R 36 Szemizgató hatású 

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) 

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 

R 61 A születendő gyermekre ártalmas lehet 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 

H332 Belélegezve ártalmas. 

H 360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
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H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Veszélyességi osztályok rövidítései: 
A rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek:  

CLP:  Acute Tox. (oral, inhal., skin): akut toxicitás (szájon át, belélegezve, bőrrel érintkezve); 

Eye Irrit.: szemkirritáció; 

Skin Sens.: bőrszenzibilizáló;  

Repr. Tox: reprodukciós toxicitás, olyan anyagok, amelyeket embereken fertilitás (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsító hatásúnak 
tartanak, vagy olyan anyagok, melyek embereken fejlődési toxicitás okoznak;  

Aquatic Chronic és Aquatic Acute: a vízi környezetre veszélyes (akut és krónikus). 

DSD: Xn: Ártalmas, N: Környezeti veszély, Xi: Irritatív, T: Mérgező 

16.2. A termékek CLP szerinti osztályozása, címkézése: a 15. oldalon található, ennek használata csak 2015. június elsejétől kötelező. 

16.3. Adatlaptörténet: Jelen biztonsági adatlap a gyártó által kiadott biztonsági adatlapok felhasználásával készült 2013. január 21-én. 

Akris® gyártói biztonsági adatlap verziószám: 2.0, kiadva: 2012. 07.19.  

CLIO®  gyártói biztonsági adatlap verziószám: 4.0, kiadva: 2012. 07.19.  

BREAKTHRU® gyártói biztonsági adatlap: verziószám: 2.0, kiadva: 2012. 07.19. 
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AKRIS® osztályozás/címke CLP szerint CLIO® osztályoz/címke CLP szerint BREAK THRU® osztályozás/címke CLP szerint 

      

Figyelmeztetés: FIGYELEM Figyelmeztetés: VESZÉLY Figyelmeztetés: FIGYELEM 

H302  Lenyelve ártalmas. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének 
elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás 
előírásait. 

Megelőzés: 
P280c Védőszemüveget kell viselni. 
P261c  Kerülni kell a köd belélegzését. 
P264  A használatot követően alaposan le kell mosni nagy 

mennyiségű vízzel és szappannal. 
P270  A termék használata közben tilos enni, inni vagy 

dohányozni. 
P272  Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely 

területéről. 

Elhárító intézkedések: 
P302 + P352 BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Lemosás bő 
szappanos vízzel. 
P333 + P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi 
ellátást kell kérni. 
P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni. 
P330  A szájat ki kell öblíteni. 

Elhelyezés hulladékként:  

P501  A tartalom/ csomagolás deponálása veszélyes vagy 
különleges hulladékként. 

H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz. 
EUH401 Az emberi egészség és a környezet 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 

Megelőzés: 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó 

különleges utasításokat. 
P281  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 

Elhárító intézkedések: 
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi 
ellátást kell kérni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 

Tárolás: 
P405 Elzárva tárolandó. 

Elhelyezés hulladékként:  

P501 A tartalom/csomagolás deponálása veszélyes vagy 
különleges hulladékként. 

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Megelőzés: 
P261d Kerülni kell a pára belélegzését. 
P264  A használatot követően alaposan le kell mosni nagy 

mennyiségű vízzel és szappannal. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben 

használható. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280c Védőszemüveget kell viselni. 

Elhárító intézkedések: 
P302 + P352 BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: Lemosás bő szappanos 
vízzel. 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss 
levegőre kell vinni és nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, 
hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatos öblítés 
vízzel perceken keresztül. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P312 Rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
 KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
 távolítani/le kell vetni. 
P363  A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
Tárolás:  
P405 Elzárva tárolandó. 

Elhelyezés hulladékként: 
P501  A tartalom/csomagolás deponálása veszélyes vagy 
 különleges hulladékként. 

 


