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1. Szekció: Termék/keverék azonosító és a gyártó cé g/vállalat azonosítása 

1.1  Termékazonosító: 

 Kereskedelmi név:  DIKOTEX NEO 750 SL  
Kémiai név:  MCPA dimetil- ammónium só keverék 
EU szám  nem alkalmazható  

 
Regisztrációs szám: keverék - nem kell regisztrálni a REACH rendelet szerint 

1.2 A termék illetve keverék azonosított felhasznál ása és az ellenjavallt felhasználások: 

 
Azonosított felhasználása:  
Gyomirtó hatású növényvédő szer, vizes oldatként elkészítendő koncentrátum formájában, az őszi és 
tavaszi gabonaféléknél előforduló egyéves kétszikű gyomnövények ellen. 

 Ellenjavallt felhasználás: bármely más, mint a fent említett 

1.3 A Biztonsági adatlapot kiállító adatai: 

 A kiállító: CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA  

 Cím:   ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Lengyelország 

 Telefon/Fax:  + 48 (17) 2407 416, 7.00 és 15.00 óra között 
  + 48 (17) 2407 122 

 A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: ZcsMsds@ciechgroup.com 

1.4 Sürgősségi telefonszám:  

 112 (segélyhívószám), 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, ETTSZ: 06-80-201-199 
 
 

2. Szekció: Veszély azonosítása 

2.1 Az anyag vagy keverékosztályozása: 

 Az 1272/2008 EK szabályozás szerint  (a későbbi módosításokkal) 

Acute tox. 4 – Alut toxicitás, 4 kategória. H302 – Lenyelve ártalmas. 
Eye dam. 1  – Súlyos szemkárosodás, 1. kategória. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. 
Aquatic Chronic 1 – Akut veszélyt jelent a vízi környezetre, 1. veszélyességi kategória. H400 – Nagyon mérgező a 
vízi szervezetekre. 
Aquatic Chronic 1 –  Krónikus veszélyt jelent a vízi környezetre, 1. veszélyességi kategória. H410 – Nagyon mérgező 
a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
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2.2 Címkézési elemek: 

 Veszélyt jelző piktogramok és figyelmeztető jelszó 

 

   

VESZÉLY 

(Piktogramok – fekete szimbólum, fehér alapon piros színű kerettel.) 

 

 Termékazonosító: 

 
DIKOTEX NEO 750 SL  

A termék tartalma: 
MCPA (fenoxi sav csoportbeli vegyület - dimetil- ammónium só formájában) 

 
 
Veszélytípust jelző mondatok (H mondatok): 
H302 – Lenyelve ártalmas. 
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz. 
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
EUH401 - A környezetre és az emberi egészségre esetlegesen gyakorolt káros hatás elkerülése céljából 

kövesse a használati utasítást. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P280 Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon orvoshoz. 
P305+P351+P338+P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.  
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  Azonnal forduljon 

orvoshoz. 
P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges. 

 

2.3 Egyéb veszélyek: 

 A keverék összetevői nem felelnek meg a PBT illetve vPvB besorolási feltételeinek a REACH rendelet XIII. melléklete 
szerint. 

 
 

3. Szekció: Összetétel / összetev őkre vonatkozó adatok 

3.1 Anyagok: 

 Nem jellemző. 
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3.2 Keverékek: 

Keverék 1): 
Az 1272/2008 EK szabályozás 
szerint  (a későbbi módosításokkal) 
2) 

MCPA dimetil- ammónium só 
klór-o-tolil-oxi sav  dimetil- ammónium sója  
Tartalma: kb. 77 % 
Index szám: 607-052-00-9 
CAS szám 2039-46-5 
EU szám 218-014-2 
Regisztrációs szám: nem alkalmazható (A REACH rendelet 
15. cikkelye) 
 

Acute Tox. 4  H332 
Acute Tox. 4  H312 
Acute Tox. 4  H302 
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1  H410 

1) – Az anyag besorolása a 1272/2008/EK számú rendelet (a későbbi módosításokkal) 3.1-es táblázata alapján – lásd e jelen 
Biztonsági Adatlap 15.1 szekcióját 

2) – A rövidítések, szimbólumok és a H kifejezések teljes szövege – lásd a jelen adatlap 16. Szekcióját. 

 
 

4. Szekció Els ősegélynyújtás 

 4.1 Elsősegély nyújtási intézkedések: 

 Bőrre kerülésnél: azonnal el kell távolítani a szennyezett ruházatot és lábbelit. Az elszennyeződött 
bőrfelületet szappanos le kell mosni. Irritáció/túlérzékenység fellépése esetén forduljon orvoshoz. 

  Szembe kerülésnél: azonnal szemorvoshoz kell fordulni. A nem szennyezett szemet óvni kell, el kell 
távolítani a kontaktlencséket. A szemet öblögesse folyó vízzel, legalább 10-15 percig. Ne használjon túl erős 
vízsugarat hogy a szaruhártya ne sérüljön meg. Az öblítést követően kösse be steril kötszerrel.  

  Lenyelés esetén: azonnal orvoshoz kell fordulni, meg kell mutatni a csomagolást illetve a címkét. Nem 
szabad hánytatni. A szájüreget vízzel ki kell öblíteni, majd pedig nagy mennyiségű vizet kell itatni a 
károsulttal. Soha nem szabad az eszméletlen károsultnak szájon át valamit is beadni.  

 Belélegzést követően: a károsultat ki kell vezetni a szennyezett helyiségből a friss levegőre és biztosítani 
kell a számára a nyugalmat és a meleget. Amennyiben aggasztó tünetek lépnének fel azonnal orvoshoz kell 
fordulni.  

4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatá sok: 

  Bőrre kerülésnél:  az arra hajlamos egyéneknél előfordulhat bőrpír, bőrszárazság, viszketés, kiütés vagy 
egyéb bőrelváltozások. 

Szembe kerülésnél: lehetséges a kivörösödés, könnyezés, égő érzés, fájdalom fellépése. 

 Lenyelésnél: felléphet a tápcsatorna irritációja, hasi fájdalom és hányinger. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges e llátás jelzése:  

 A döntést arról, hogy milyen mentési intézkedések szükségesek, az orvos hozza meg miután alaposan 
megvizsgálta a károsultat. Súlyos mérgezésnél májkárosodást akadályozó intézkedések szükségesek – 
ellenőrizni kell a szív és a keringési rendszer működését. Ellenszer nincs. Tüneti kezelés alkalmazandó. 
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5. Szekció T űzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyagok: 

  Megfelelő oltóanyagok: szórt vízsugár, oltóhab, szén-dioxid és oltópor. Az oltóanyagokat a környéken 
tárolt anyagokhoz kell igazítani. 

 Nem megfelelő oltóanyagok:  bő vízsugarak. 

5.2 Az anyagból vagy keverékb ől származó különleges veszélyek 

 Az égés során szén-oxid és a hidrogén-klorid tartalmú gázok és gőzök keletkezhetnek. Ne lélegezze be 
az égéstermékeket, ugyanis ezek az egészségre káros hatásúak lehetnek.  

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

 Tűzeset esetén használatos védőfelszerelés viselete ajánlott. Nem szabad a veszélyzónában tartózkodni 
megfelelő védőruházat nélkül. Ajánlott egyéni védőeszközök a mentőszolgálatok számára: teljes 
védőfelszerelés, önálló légzőkészülék. A tűz oltásánál keletkezett szennyvízzel a 6.2. szekcióban 
foglaltak szerint kell eltávolítani. 

 

6. Szekció: Intézkedés véletlenszer ű környezetbe kerülésnél 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások 

  Azon személyek esetében, akik nem vesznek részt a mentőakcióban: korlátozni kell a hozzáférést a 
kívülállók számára míg a mentési akció be nem fejeződik a helyszínen. Személyi védőfelszerelést 
használata kötelező. Kerülje a bőrre és a szembe kerülést. Biztosítsa a megfelelő szellőzést.  

 A következmények felszámolását végző személyeknél: Ügyelni kell arra, hogy a kiömlést és annak 
következményeit csak szakképzett személyzet kezelje. Vegyszerálló védőruha és személyi 
védőfelszerelést használata kötelező.  

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 

 Ha véletlenül nagyobb mennyiségű keverék ömlene ki, akkor mindenképpen meg kell akadályozni 
terjedését a környezetben. Értesíteni kell a megfelelő hatóságokat és a vegyi mentőket. Értesíteni kell 
az érintetteket az esetleges veszélyről. A tűz oltásánál keletkezett szennyvíz esetében hasonló 
környezetvédelmi óvintézkedések alkalmazandók (5. szekció). 

6.3 A behatárolás és szennyezés mentesítés módszere i és anyagai:  

 Ha nagyobb mennyiségű termék ömlene ki, meg kell gátolni a további terjeszkedését, a kiömlött keveréket 
fel kell szívni megfelelő, jól záródó és megfelelően felcímkézett edényekbe, amiket át kell adni 
újrahasznosításra illetve ártalmatlanításra a hulladékokról szóló törvénynek megfelelően. A kisebb 
mennyiségű kiömlött keveréket nedvszívó anyag segítségével kell eltávolítani, ennek hiányában 
kovaföldet vagy homokot kell használni. A nedvszívó anyagot megfelelő, jól záródó és megfelelően 
felcímkézett edényekbe kell felszedni, amiket át kell adni újrahasznosításra illetve ártalmatlanításra a 
hulladékokról szóló törvénynek megfelelően. 

6.4 Egyéb szekciókra való hivatkozás:  

 Termékhulladék kezelése  – lásd a jelen adatlap 13. szekcióját. 
Személyi védőfelszerelés – lásd a jelen adatlap 8. szekcióját. 
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7. Szekció: Az anyag illetve keverék kezelése és tá rolása 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 A biztonsági és higiéniai elveknek megfelelően kell cselekedni. Kerülje a szembe és a bőrre kerülést. 

Mielőtt belépne egy helyiségbe, ahol ételt szoktak fogyasztani, vegye le a szennyezett ruhát és egyéni 
védőeszközt. Szünet előtt és a munka végeztével mosson kezet szappanos vízzel. A keveréket 
tartalmazó edényeket szorosan zárva kell tartani.  

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt. 
 Tárolja az eredeti, szorosan záródó csomagolásban, száraz, megfelelően szellőztetett 

raktárhelyiségekben 0 és 300C közötti hőmérsékleten. Tartsa távol élelmiszerektől, takarmánytól, 
élelmiszertároló edényektől, illetéktelen személyek – különösképpen gyerekek – számára el nem érhető 
helyen.  
A növényvédő szerek tárolására vonatkozó törvények, szabályok és ajánlásoknak megfelelően kell 
eljárni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a keverék véletlenszerű csatornába, 
víztárolókba, folyóvizekbe illetve talajba jutását a tároló edények illetve szállítórendszerek szivárgása 
miatt. 
Megfelelő csomagolóanyag: HDPE (nagy sűrűségű polietilén), bevonatos acéllemez. 
A keverék minőségét megőrzi: 3 évig 

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok): 
 A keverék gyomirtó hatású növényvédő szer. Amikor a terméket rendeltetésszerűen a növények 

védelmére használja, kövesse a kereskedelmi csomagoláshoz mellékelt címkén-használati utasításon 
megadott utasításokat. 
A keverék gyártási folyamatánál tartsa be a Biztonsági Adatlapban és a folyamattal kapcsolatos egyéb 
használati utasításban található útmutatókat. 

8. Szekció Az expozíció ellen őrzése / egyéni véd őeszközök 

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
Az MCPA dimetil- ammónium só számára nincs meghatározva a maximális megengedett koncentráció 
munkahelyi környezetben Lengyelországban, a 2014. június 6-i a munkahelyi káros tényezők 
legmagasabb megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról szóló Munkaügyi és Szociálpolitikai 
Minisztériumi rendelet 1. számú mellékletének megfelelően (2014. számú 817. pozíciójú Lengyel 
Közlöny):  

8.2.  Környezeti expozíció ellen őrzések:  

 A biztonsági és higiéniai elveknek megfelelően kell cselekedni. A 8.2.2. pontban említett egyéni 
védőeszközök használata kötelező. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Szünet előtt és a munka 
végeztével alaposan mosson kezet szappanos vízzel.  

 8.2.1.  Az alkalmazott m űszaki ellen őrzési módszerek 

 Be kell tartani a levegőben található veszélyes anyag komponens ellenőrzési eljárásokat valamint a 
munkahelyi levegőtisztaság ellenőrző eljárásokat – mindaddig amíg azok a rendelkezésre állnak s 
használatuk ésszerű az adott munkakörnyezetben - összhangban a vonatkozó referencia-módszerekkel 
- a Lengyelországban hatályos jogszabályoknak megfelelően. A tesztek és mérések módját, típusát és 
gyakoriságát illetően be kell tartani az Egészségügyi Minisztérium 2011. február 2., a munkahelyen 
előforduló káros tényezők vizsgálatára és mérésétre vonatkozó rendeletét (33. Számú Lengyel Közlöny, 
166 poz.). 
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 8.2.2.  Személyi véd őeszközök valamint az egyéni véd őfelszerelés 

 Az alkalmazott egyéni védőfelszerelés meg kell hogy feleljen a 2005. december 21-i, az egyéni 
védőeszközöket illető alapvető követelményekről szóló Gazdasági Minisztériumi rendeletnek (259. 
Számú 2173. pozíciójú Lengyel Közlöny) az 426/2016/EGK irányelvnek megfelelően.      A munkáltató 
köteles biztosítani a végzendő feladattípusoknak megfelelő egyéni védőfelszerelést, valamint 
gondoskodni ennek karbantartásáról és tisztításáról. 

 a) Szem illetve arcvédelem 

 Védőszemüveg illetve arcvédő használata kötelező. 

 a) Bőrvédelem 

  Kézvédelem: 
 Megfelelő, a PN-EN 374 szabvány szerinti, a vegyi anyagoknak ellenálló, legalább 0,4mm vastagságú 

kesztyű használata kötelező – butil vagy neopropén. 

 Testvédelem 

Viseljen  a végzendő feladattípusoknak megfelelő védőruhát és biztonsági cipőt. A szennyezett ruhát 
rendszeresen kell mosni.  

 c) Légzésvédelem 
Normális körülmények között, megfelelő szellőzésnél nem szükséges. Egyéb esetekben használjon 
szerves vegyületgőzöket felszívó betéttel felszerelt fél-maszkot, illetve maszkot. 

 8.2.3 Környezeti expozíció-ellen őrzések  

 
Annak érdekében, hogy korlátozza a termék környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatását, be 
kell tartani az adatlapban foglalt utasításokat. Ne szennyezze a vizeket a termékkel illetve 
csomagolásával. Ne engedje, hogy a termék illetve a csomagolása csatornába, víztárolóba, folyóvízbe, 
talajvízbe illetve a talajba kerüljön. Tilos a termék, annak csomagolásának és a csomagolási 
hulladékának újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása, kivéve ha ez erre a célra kialakított 
létesítményekben vagy berendezéseken történik, melyek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. 
 

 

 

9. Szekció: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform áció 
Fizikai állapot:     átlátszó folyadék  
színe:      barna 
szag:      Gyenge, az aminokra jellemző 
szagküszöb érték:    nincs meghatározva 
pH érték        8,0 – 10,0 
Olvadáspont/fagyáspont:   kb. -10°C 
kezdeti forráspont:    > 100°C 
gyulladáspont:      > 100°C (PM zárttéri) 
párolgási sebesség::    nem alkalmazható 
tűzveszélyesség (szilárd illetve gáz halmazállapotban): nem alkalmazható 
alsó/felső robbanáshatár:   nem alkalmazható 
gőznyomás (25°C):    4,25 x 10-4 Pa (az MCPA-ra jellemző érték) 
Gőzsűrűség:     nincs meghatározva 
fajsúly (20°C):     kb. 1,18 g/ml 
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N-oktanol/víz megoszlási hányados:   log Pow=1,9 (pH 4-nél); 1,09 (pH 9-nél) 20 °C hőm. 
                                                                        - az MCPA-ra vonatkozó érték 
öngyulladási hőmérséklet:   nem öngyúlékony 
bomlási hőmérséklet:    nem alkalmazható 
Viszkozitás (25°C):    nincs meghatározva 
robbanásveszélyes tulajdonságok:  a keverék nem robbanásveszélyes  
oxidáló tulajdonságok:    nem mutat 
oldhatóság vízben:  vízzel egy homogén oldatot alkot 
szerves oldószerekben való oldhatóság  
- az MCPA-ra vonatkozó értékek:                xilolban   - 15,8 g/l 

      metanolban  - 621,0 g/l 
      1,2-diklór-etanolban - 30,6 g/l 

      n-oktanolban  - 205,0 g/l 
      acetonban  - 454,6 g/l 
      Etil-acetát  - 258,4 g/l 

9.2 Egyéb információ  

felületi feszültség (25°C):   33,9 mN/m 
 
 

 

10. Szekció: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség   
 Az ajánlott raktározási, illetve felhasználási módnál a keverék stabil (7.2. szekció).  

10.2 Kémiai stabilitás 

 Rendeltetésszerű használat és megfelelő tárolás esetén a termék stabil. 

10.3 Veszélyes reakciók lehet ősége 

 Rendeltetésszerű használat, használati utasítások betartása és megfelelő tárolás esetén nem áll fenn 
a veszélyes reakciók lehetősége. 

10.4 Kerülend ő körülmények: 

 Kerülje a 0 °C alatti hőmérsékletet. 

10.5 Nem összeférhet ő anyagok: 

 Kerülni kell a savakkal való érintkezést. 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: 

 Rendeltetésszerű használat és megfelelő tárolás esetén nem lépnek fel – felléphetnek tűz esetén (5.2 
szekció).  
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11. Szekció: Toxikológiai adatok: 

11.1 Toxikus hatásokról szóló adatok  

 Az akut és/vagy késleltetett expozícióra vonatkozó adatokat 
toxikológiai vizsgálatok alapján határoztuk meg. 

Akut toxicitás: 
LD50 (szájon át) patkány:     >300 és < 2000 mg/testtömeg kg 
LD50 ( bőrön át) patkány:  > 2000 mg/testtömeg kg 
LC50 (belélegezve) patkány 4 órás expozíciót követően> 7570 mg/m3  

Elsődleges bőrirritáció (nyúl) 
Nem irritatív. 
Elsődleges szemirritáció (nyúl) 
Súlyos szemkárosodást okozhat. 

Szenzibilizáció (tengerimalac) 

A keverék nem mutat allergizáló hatást. 

Karcinogén, mutagén és reprodukciót károsító hatás 
 A keverék összetevői nem mutatnak karcinogén, mutagén vagy a reprodukciós toxicitást. 

12. Szekció: Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás: 

 Toxicitás vízi él őlényekre: 
Akut toxicitás pontyra (Ciprinus carpio):        LC50 (96 órát követően) = 471 mg/l 

Akut toxicitás szivárványos pisztrángra (Salmo Gairdneri): LC50 (96 órát követően) > 100 mg/l 

Akut toxicitás a vízibolhára (Daphnia magna):       EC50 (48 órát követően) = 442 mg/l 
 Akut toxicitás algákra (Chlorella pyrenoidosa):      IC50 (po 72 godz.) = 644 mg/l 

Akut toxicitás algákra (Pseudokirchneriella subcapitata):     ErC50 (72 órát követően) > 320 mg/l 

            EyC50 (72 órát követően) = 68,54 mg/l 

 Akut toxicitás algákra (Anabena flos-aquae):        ErC50 (72 órát követően) = 90,76 mg/l 

            EyC50 (72 órát követően) = 65,81 mg/l 

 

Toxicitás méhekre  

 Akut toxicitás szájon át: LD50 (24 és 48 órával az expozíciót követően) az érték 67,82 és 57,07  
                 μg termék/méh 
Akut toxicitás, közvetlen kapcsolat: LD50 (24 és 48 órával az expozíciót követően) > 200 μg termék/méh 

Toxicitás púpos békalencsére (Lemna gibba L.) 
ErC50 7 nappal az expozíciót követően:  > 100 mg/l 
EyC50 7 nappal az expozíciót követően:  12,63 mg/l 
NOEC/ 7 nap (tagok száma) = 1 mg/l 
 
Toxicitás földigilisztára és a földigiliszták repro dukcióját károsító hatások  
LC50 7 és 14 nappal az expozíciót követően > 1000 mg/kg sz. t. aljzat (MCPA) 
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12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

 MCPA 
Biológiai lebomlás vízben:  100 % lebomlás 16 napot követően (OECD 302 B módszer) 
Vízi üledékben való tartósság  
DT50 (víz + üledék)                                 21,9 ÷ 25,1 nap;                                  (OECD 308 módszer) 
Talajban való tartósság DT50:  3,7 ÷ 7,1 nap;                                      (OECD 307 módszer) 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

 Biokoncentráció halakban: 
A keverékben található aktív hatóanyag – MCPA nem halmozódik fel. 
Az MCPA biokoncentrációs tényezője: BCF = 0,4  
N-oktanol/víz megoszlási hányados – lásd a 9.1. pontot. 

12.4 A talajban való mobilitás: 

 Az MCPA mobilis a talajban. 
A szerves szén adszorpciójának egyensúlyi együtthatója (az MCPA-nál): Koc = 86,67 cm3/g (poros 
talajnál) 

12.5 A PBT és vPvB tulajdonságok értékelése: 

 A keverékben található anyagok nem felelnek meg a PBT illetve vPvB besorolási feltételeinek a 
REACH rendelet XIII. melléklete szerint. 

12.6 Egyéb káros hatások: 

 A termék nem befolyásolja a globális felmelegedést és az ózonréteg vékonyodását. 
A levegőben található anyagokra (összetevőkre) vonatkozó, Lengyelországban hatályos 
referenciaértékek a levegőben található egyes anyagokra vonatkozó értékek tekintetében kiadott 
Gazdaságügyi Miniszteri rendelet, mely kelt 2010 január 26.,  (16 számú 87. pozíciójú Lengyel 
Közlöny) 1. számú melléklete alapján: a keverék összetevője számára nem lettek meghatározva.  
 
 

 

13. Szekció: Hulladékkezelés 

13.1 Hulladékkezelési módszerek: 

 
A keverék hulladékával és a keverék csomagolásának hulladékával rendelkező személy köteles a 
hulladékot a hulladékgazdálkodási elveknek, a csomagolásokról és csomagolási hulladékokról szóló 
törvényben valamint a hulladékokról szóló törvényben foglaltak és a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően cselekedni. 
 
A termékből eredő hulladékokat, valamint a termék csomagolásából eredő hulladékokat a hulladékokról 
szóló törvényben és az ezzel kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően szabad csak 
raktározni, szállítani és újrahasznosítani. 
A termék üres csomagolásait háromszor kell vízzel kiüríteni s a szennyes vizet a permetező tartályába 
kell önteni a munkaoldattal egyetemben s munkaoldatnak kell tekinteni. 
 
Tilos a növényvédő szerek után maradt üres csomagolások egyéb célokra való használata.  
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A fel nem használt növényvédő szert valamint az általa szennyezett csomagolásokat egy hulladék 
fogadására jogosult szervezetnek kell átadni. 
 
A hulladékok besorolására a hatályos hulladékkatalógusnak megfelelően, a vonatkozó kódokat és 
neveket használva kerül sor. 
 
A hulladékok talajba, csatornába, folyókba, víztartályokba való eltávolítása szigorúan tilos. 
 
A vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelő nemzeti jogszabályok: 
A 2016. június 13-i törvény a csomagolások kezeléséről és a csomagolási hulladékokról (2016 évi 0. számú 1863. pozíciójú 
Lengyel Közlöny későbbi módosításokkal). 
A 2012. december 14-i törvény a hulladékkezelésről (2016 évi 0. számú 1987. pozíciójú Lengyel Közlöny). 
A Környezetvédelmi Miniszter 2014 december 19. kelt, a hulladéktárolásról szóló rendelete (2014 évi Lengyel Közlöny 1923 
szám). 

14. Szekció: Szállításra vonatkozó információk  

14.1 UN szám:  

 3082 

14.2 A helyes UN szállítási megnevezés: 

 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYÉKONY, N.O.S (MCPA dimetil- ammónium só) 

14.3 Veszélyességi osztály(ok) a közlekedésben: 

 9 

14.4 Csomagolási osztály: 
 III 

14.5 Környezettel szembeni veszélyek: 
 Környezetre veszélyes keverék. 

14.6 A felhasználót érint ő különleges intézkedések: 
 A rakomány kezelésénél a 8. szekcióban felsorolt egyéni védőeszközök használata kötelező. 

14.7 Ömlesztve szállítható a MARPOL 73/78 egyezmény II m ellékletének és az IBC kódexnek 
megfelel ően. 

 

Nem jellemző. 

 
Kiegészít ő információk: 

• Alagutakon keresztül történő szállítás korlátozási kódja: (E) 
• A 375 rendelkezésnek megfelelően, az egyszeri vagy kombinált csomagolásban szállított 

anyag, ha az egyszeri vagy kombinált csomagolás belső csomagolása egyszerre nem 
tartalmaz több, mint 5 liter nettó anyagot, akkor nem esik a többi ADR rendelkezések hatálya 
alá, feltéve, hogy a csomagolás megfelel az ADR 4.1.1.1, 4.1.1.2 valamint 4.1.1.4 - 4.1.1.8 
előírásainak. 

15. Szekció: Szabályozással kapcsolatos információk  

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos bizto nsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások:  

 
- Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK (2009. október 21.) rendelete a növényvédő szerek 

forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről (Az EU 2009. november 24. keltezésű 309/1 L Hivatalos Lapja a későbbi módosításokkal), 
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- Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18. kelt 1907/2006/EK számú rendelete (a 
későbbi módosításokkal) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) valamint az Európai Vegyianyag-ügynökségről szóló rendelete, mely 
módosítja az 1999/45/EU irányelvet és hatályon kívül helyezi a Tanács 793/93 számú rendeletét, a 
Bizottság 1488/94 számú rendeletét, a Tanács 76/769/EGK számú irányelvét, a Bizottság 
91/155/EU, 93/67/EGK, 93/105/EU és 2000/21/EU (a későbbi módosításokkal) irányelveit. (Az EU 
2006. december 30. keltezésű L 396/1 Hivatalos Lapja a későbbi módosításokkal és 
helyesbítésekkel); 

- Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (kelt 2008. december 16., a későbbi 
módosításokkal) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, s a 
67/548/EGK és 1999/45/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről és az 1907/2006 rendelet 
módosításáról (Az EU 2008. december 31. keltezésű L 353/1 Hivatalos Lapja a későbbi 
módosításokkal).  

- Az Európai Parlament és a Tanács 1336/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 648/2004/EK 
rendeletnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról, (Az EU 2008. 
december 31. keltezésű L 354/60 Hivatalos Lapja); 

- A Bizottság 790/2009/EK rendelete (2009. augusztus 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK (2008. december 16.) európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (Az EU 
2009. szeptember 5. keltezésű L 235/52 Hivatalos Lapja); 

- A Bizottság 286/2011/EU rendelete  (2011. március 10.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (Az EU 2011. 
március 30. Keltezésű L 83/1 Hivatalos Lapja); 

Az Európai Parlament és Tanács 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK rendelete az ózonréteget lebontó 
anyagokról, (Az EU 2009. Október 31. Keltezésű L 286/1 Hivatalos Lapja a későbbi módosításokkal); 

- 2015. március 26. kormánynyilatkozat a Genfben, 1957. szeptember 30. kötött, a veszélyes 
áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) A. és B. mellékletének 
életbelépéséről (A 2015 évi 882 poz. Lengyel Közlöny). 
 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:  

 Növényvédő szerként lett besorolva.  
 

 
 

16. Szekció: Egyéb információ 

 Rövidítések és mozaikszavak magyarázata 

Acute Tox. 4  – Akut toxicitás 4. kategória. 
Aquatic Chronic 1 – Akut veszélyt jelent a vízi környezetre, 1. veszélyességi kategória. 
Aquatic Chronic 1 – Krónikus veszélyt jelent a vízi környezetre, 1. veszélyességi kategória. 

H302 – Lenyelve ártalmas. 
H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H332 – Belélegezve ártalmas. 
H400 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

 Oktatás: 
Mielőtt a felhasználó munkába állna a jelen termékkel, meg kell hogy ismerkedjen a jelen biztonsági 
adatlappal, a vegyszerek használatát illető biztonsági és higiéniai elvekkel, s elsősorban el kell hogy 
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végezzen egy munkaköri képzést, melyet a Munka törvénykönyve valamint a Növényvédő szerekről szóló 
törvény ír elő. 
Az ADR megállapodás alapján a veszélyes áruk közúti szállításával foglalkozó személyeket megfelelő 
módon ki kell oktatni a feladataikról (általános képzés, munkahelyi beosztási képzés és a biztonsági 
képzés). 
 
 

Adatok forrása: 
- Saját kutatásaink: fizikai-kémiai, toxikológiai, ökotoxikológiai és környezeti hatás a termék és az MCPA 
aktív hatóanyagi számára, 

- Honlap: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/673.htm (a honlapon összegyűjtött adatok az 
Európai Unió által is támogatott FOOTPRINT program keretén belül lettek összegyűjtve). 

 

 Az adatok értékelése: 

A CLP rendelet 1. Fejezet II Részének megfelelően összegyűjtött adatok értékelésére a releváns 
veszélyességi osztály kritériumainak segítségével került sor, figyelembe véve a CLP rendelet I. számú 
mellékletében foglalt további differenciálást valamint a növényvédő szereken végzett saját kutatások 
eredményeit. Az elérhető adatokat értékelve a besoroláshoz azt a státuszt/fizikai állapotot vettük 
figyelembe, amelyben a keverék kereskedelmi forgalomba kerül, s felhasználható ésszerű kereteken 
belül. 

 További információk:  

További információk elérhetők a gyártónál – az elérhetőségeket az 1.3 álszekció tartalmazza. 
A jelen Biztonsági Adatlap a Bizottság 2015/830/ EK (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK Parlamenti és Tanácsi 
rendelet módosításáról szóló rendelete II. Mellékletének megfelelően került kiállításra, (Az EU 2015. 
május 29. keltezésű L 132/8 Hivatalos Lapja). 
Az ebben a biztonsági adatlapban található információ legjobb tudásunk tapasztalatunk alapján került 
összeállításra. Ezeket jóhiszeműen adtuk meg annak érdekében, hogy a le tudjuk írni a keveréket a 
biztonsági követelmények szempontjából. Nem lehet őket garanciaképpen értelmezni a készítmény 
tulajdonságait vagy minőségi leírását illetően. Az Adatlap 15 és egyéb szekcióiban található jogszabályok 
Lengyelország területén hatályosak. A végfelhasználó és a felhasználó kötelessége, hogy biztonságos 
munkakörülményeket létesítsen s betartsa az összes, hatályos jogszabályt. 
 

A numerikus adatokban található vessző a tizedesértéket jelzi. 

 Az előző kiadáshoz képest történt módosítások: nincsenek – 1. kiadás 

 
 


