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

1.1. Termékazonosító

A termék neve: FORTUNE

Termékkód: 10219

Szinonimák: FORTUNA

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

A termék használata: Az adjuváns használható a mezogazdaságban és kertészetben. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Headland Agrochemicals

Rectors Lane

Pentre

Flintshire

CH5 2DH

United Kingdom

Telefon: +44(0)1244 537370

Fax: +44(0)1244 532097

Email: enquiry@headlandgroup.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgôsségi telefon: +44(0)1244 537370

 (csak munkaidôben)

2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (DSD/DPD): Sens.: R43; -: R52/53

Osztályozás (CLP): Skin Sens. 1B: H317; Aquatic Chronic 3: H412

Nemkívánatos hatások: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). Ártalmas a vízi 

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

2.2. Címkézési elemek

Címkeelemek a CLP alatt:  

A figyelmeztető mondatok: H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

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

Figyelmeztetések: Figyelem

A veszélyt jelző piktogramok: GHS07: Felkiáltójel

[folyt...]

mailto:enquiry@headlandgroup.com


BIZTONSÁGI ADATLAP
FORTUNE

Oldalszám: 2

Óvintézkedésre vonatkozó mond: P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280: védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P302+352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P333+313: Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: speciális hulladék gyűjtőhelyre.

Címkeelemek a DSD/DPD alatt:  

Veszély jelek: Ingerlő hatású.

R mondatok: R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat.

S mondatok: S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági 

adatlap.

2.3. Egyéb veszélyek

PBT: Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

3. Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes összetevôk:

C12-15 ALCOHOL ETHOXYLATE

EINECS CAS Osztályozás (DSD/DPD) Osztályozás (CLP) Százalék

500-195-7 68131-39-5 Xn: R22; Xi: R41 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 10-30%

2,2'-OXYBISETHANOL

203-872-2 111-46-6 Xn: R22 Acute Tox. 4: H302 1-5%

BUTAN-1-OL

200-751-6 71-36-3 -: R10; Xn: R22; Xi: R37/38; Xi: 
R41; -: R67

Flam. Liq. 3: H226; Acute Tox. 4: H302; 
STOT SE 3: H335; Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Dam. 1: H318; STOT SE 3: H336

1-5%

4. Szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Ha a bôrrel érintkezik: Azonnal távolítson el minden szennyezett ruhadarabot és lábbelit, amennyiben azok 

nem tapadtak a bőrre. Azonnal mossa le bőségesen szappannal és vízzel. Forduljon 

orvoshoz, ha irritáció alakul. 
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Ha a szembe kerül: Mossa a szemet folyó vízzel 15 percen keresztül. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció 

továbbra is fennáll, vagy látási zavarok elofordulhatnak. 

Lenyelés: Mossa ki a szájat vízzel. Ne hánytassa. Forduljon orvoshoz. 

Belélegzés: Távolítsa el a sérültet a baleset színhelyéről, közben biztosítva saját biztonságát. 

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

Ha a bôrrel érintkezik: Irritáció és pirosság fordulhat elő az érintkezés helyén. 

Ha a szembe kerül: Irritáció és pirosság fordulhat elő. 

Lenyelés: Hányinger és gyomorfájdalom fordulhat elő. 

Belélegzés: Torokirritáció következhet be, mellkasi nyomásérzéssel társulva. 

Késleltetett/azonnali hatások: Azonnali hatás várható rövid ideig tartó expozíció után. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Azonnali / speciális kezelés: * Ha orvoshoz megy, mutassa meg ezt a biztonsági adatalapot. 

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Közömbösítô közegek: A környező tűznek megfelelő tűzoltó anyag használandó. A tartályok hűtésére használjon 

vízpermetet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Az expozíció veszélyei: Égés során mérgező füstöket bocsát ki. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

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

megelőzésére viseljen védőöltözetet. A szennyezett oltóvizet nem szabad a csatornába 

üríteni, ha megelozheto. 

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni óvintézkedések: * A személyi védelemre vonatkozó részletekkel kapcsolatban lásd az SDS 8. szakaszát. 

Jelölje a szennyezett területet figyelmeztető jelzésekkel, és akadályozza meg az 

illetéktelenek behatolását. Fordítsa a szivárgó tartályokat a szivárgó felükkel felfelé, hogy 

megelőzze a folyadék kiömlését. A nagy mennyiségu kiömlés esetén, (1 tonna vagy 

több) figyelmezteti az illetékes hatóságokat. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Környezetvédelmi szabályok: * Ne ürítse csatornába vagy folyóba. Határolja körül, elkerítéssel fékezze meg a 

kiömlést. Ha a termék véletlenül megjelent vizekbe, az illetékes hatóság köteles 

értesíteni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Eltakarítási szabályok: * Megakadályozzák öntsön kerüljön a felszíni vízelvezetés. Száraz földet vagy homokot 
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alkalmazzon az anyag felszívásához. A megfelelő módszerrel történő ártalmatlanítás 

végett helyezze át egy zárható, címkével ellátott tartályba. Az ártalmatlanítás megfelelő 

módszerére vonatkozóan lásd az SDS 13. szakaszát. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Hivatkozás más szakaszokra: Lásd az SDS 8. szakaszát. Lásd az SDS 13. szakaszát. 

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelési követelmények: Kerülje az anyaggal való közvetlen érintkezést. Győződjön meg, hogy a terület 

kellőképpen szellőztetett. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolás körülményei: * Tartsa távol a fagytól. Tárolja 5°C felett. Hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja. Közvetlen 

napfénytől tartsa távol. Ne tároljuk közvetlen hoforrás. Tartsa távol a gyerekektol. Tartsuk 

távol élelmiszerektol, italoktól és állati takarmánytól. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Meghatározott végfelhasználás: Nincs rendelkezésre álló adat. 

8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Veszélyes összetevôk:

BUTAN-1-OL

Tüdôjáró porFoglalkozási expozíciós határok:

 TWA 8 ór. STEL 15' TWA 8 ór. STEL 15'

HU 45 mg/m3 90 mg/m3   -   -

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nincs rendelkezésre álló adat.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Technikai intézkedések: Győződjön meg, hogy a terület kellőképpen szellőztetett. 

Légzésvédelem: Légzés-védelem nem szükséges. 

A kéz védelme: Védőkesztyűk. Butil kesztyűk. Nitril kesztyűk. PVA kesztyűk. PVC kesztyűk. 

A látás védelme: Védőszemüveg. Győződjön meg, hogy a szemfürdő kéznél van. 

A bôr védelme: Át nem eresztő védőöltözet. 

Környezeti: Lásd az adott tagállami jogszabályt a Közösségi környezeti jogszabályok alatti vonatkozó 

elôírásokért. 
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9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: Folyékony 

Szín: Sápadt sárga 

Szag: Jellegzetes szag 

Oxidáló: Nem-oxidáló (az EU kritériumok szerint) 

Vízben való oldhatóság: 6.42 g/l at 20°C 

FP/Forrási °C-tartomány: 96.5 - 349 OP/Olvadási °C-tartomány: 4.5

Lobbanáspont °C: 72 (closed cup D-56) Oktanol/víz koncentrációarány: Log Pow = 5.3

Fajsúly: 0.89 - 0.90 pH-érték: 5.0 - 7.0

VOC g/l: * 21

9.2. Egyéb információk

Egyéb információk: Nincs rendelkezésre álló adat.

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Reakciókészség: Stabil a javasolt szállítási vagy tárolási körülmények között. 

10.2. Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Normális körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: Veszélyes reakciók fordulhatnak elô normál szállítási vagy tárolási körülmények között. 

Bomlás történhet az alább felsorolt körülményeknek vagy anyagoknak kitéve. 

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülendô állapotok: Hő. 

10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendô anyagok: Erős oxidálószerek. Erős savak. Erős bázisok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Égés során mérgező füstöket bocsát ki. 

11. Szakasz: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás:

Út Fajok Vizsgálat Érték Mértékegységek

[folyt...]



BIZTONSÁGI ADATLAP
FORTUNE

Oldalszám: 6

DERMAL RAT LD50 >2000 mg/kg

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg

Veszélyes összetevôk:

C12-15 ALCOHOL ETHOXYLATE

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg

BUTAN-1-OL

IVN RAT LD50 310 mg/kg

ORL MUS LD50 2680 mg/kg

ORL RAT LD50 790 mg/kg

Vonatkozó hatások az elegyre:

Hatás Út Alap

Szenzibilizáció DRM Veszélyes: számított

Expozíció tünetei / útja

Ha a bôrrel érintkezik: Irritáció és pirosság fordulhat elő az érintkezés helyén. 

Ha a szembe kerül: Irritáció és pirosság fordulhat elő. 

Lenyelés: Hányinger és gyomorfájdalom fordulhat elő. 

Belélegzés: Torokirritáció következhet be, mellkasi nyomásérzéssel társulva. 

Késleltetett/azonnali hatások: Azonnali hatás várható rövid ideig tartó expozíció után. 

12. Szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Ökotoxicitás:

Fajok Vizsgálat Érték Mértékegységek

DAPHNID (Daphnia magna) 48H EC50 92 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 24 mg/l

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) NOEC 4.6 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Megmaradás és lebonthatóság: * Becsült felezési ido 25 ° C: 1 év, pH = 4; > 1 év, pH 7; között 1 nap és 1 év, pH = 9. 

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulatív potenciál: * Log Pow = 5.3 at 21°C. 

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás: Nincs rendelkezésre álló adat. 
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12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Az anyag nem azonosított PBT anyagként.

12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb káros hatások: Ártalmas a vízi szervezetekre. 

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! Ne szennyezze az álló- vagy folyóvizeket vegyszerekkel 

vagy a használt konténerek. Ne ürítse a csatornahálózaton. 

A hulladék kódszáma: * 02 01 08

A csomagolás elhelyezése: Vízzel tisztítsa. Eltakarítás esetén kezelje szokásos ipari hulladékként! Kezelje a tisztító 

vizet a hulladéktermékekre vonatkozó fenti eljárás szerint. 

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

vagy nemzeti szabályozásokra. 

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

ENSZ-szám: N/A

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítmányozó megnevezése:  NOT CLASSIFIED AS DANGEROUS IN THE MEANING OF TRANSPORT REGULATIONS.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

Szállítási osztály: N/A

14.4. Csomagolási csoport

Csomagolási csoport: N/A

14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes: Nincsenek Tengeri szennyezôanyag: Nincsenek

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Különleges óvintézkedések: Nincsenek speciális óvintézkedések. 

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

Szállítás nagy tételben: Nem ömlesztve szállított tartályhajók. 

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

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

Specifikus szabályozások: Nem alkalmazható. 
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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: Biztonsági adatlap a 453/2010 utasítás szerint.

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

A 2 / 3 sz. mondatok: H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302: Lenyelve ártalmas.

H315: Bőrirritáló hatású.

H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

H335: Légúti irritációt okozhat.

H336: Álmosságot vagy szédülést okozhat.

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

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R22: Lenyelve ártalmas.

R37/38: Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R52/53: Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat.

R67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak.

Követelések elutasítása: A fenti adatok a becslések szerint helyesek, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent 

magukba foglalnak, és csakis útmutatóként használandók. A cég nem vonható 

felelősségre a fenti termék kezeléséből vagy a termékkel való érintkezésből származó 

bármely kár esetén. 

[utolsó oldal]


