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

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés : Sumi Alfa 5EC
A termék formája : Keverékek
Típus (Nufarm) : Third Party
Ország (Nufarm) : Magyarország
CA kód (Nufarm) : 3P0182
Termékkód : 3P0182
Oracle kód (Nufarm) : OR3P0182
Termékkód : 100006196; 100006197; 100006198

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások
Fő használati kategória : Foglalkozásszerű felhasználás
Az anyag/készítmény felhasználása : Rovarölő szer

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : Organisme français INRS +33 1 45 42 59 59; Nufarm S.A.S +33 1 40 85 51 15

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi 
telefonszám

Megjegyzés

Magyarország Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Egészségügyi Toxikológiai 
Tájékoztató Szolgálat

Nagyvárad tér 2.
1097 Budapest

+36 80 20 11 99 Levelezési cím: 1437 
Budapest, Pf. 839

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória H226 
Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4 H302 
Akut toxicitás (belélegzéssel: gáz) Kategória 4 H332 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória H318 
Bőrszenzibilizáció, 1A. Kategória H317 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. kategória H371 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció H335 
Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória H373 
Aspirációs veszély, 1. kategória H304 

Forgalmazó
Nufarm S.A.S
Immeuble WEST PLAZA
11 rue du débarcadère
92700 COLOMBES - FRANCE
T +33 1 40 85 50 50 - F +33 1 47 92 25 45
FDS@nufarm.com

Beszállító
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy 10A
rue de la Voie Lactée
F-69370 Saint Didier au Mont d'Or
T +33 (0) 478 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu
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A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória H400 
A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória H410 
A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]
Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
Figyelmeztetés (CLP) : Veszély
Tartalma : XYLENE, ETHYL-BENZENE, (S)-.alpha.-Cyano-3-phenoxybenzyl  methylbutyrate, 

TOLUENE, Benzenesulfonic acid, mono-Cl 1-13-branched alkyl derivs., calcium salts
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302+H332 - Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 - Légúti irritációt okozhat.
H371 - Károsíthatja a szerveket (idegrendszer).
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás.
P260 - A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P280 - Védőkesztyű, Védőruha használata kötelező.
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ 
vagy orvoshoz.
P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot 
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel .
P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és 
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P331 - TILOS hánytatni.
P405 - Elzárva tárolandó.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékok 
gyűjtőhelyén.

EUH-mondatok : EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be 
kell tartani a használati utasítás előírásait.

További mondatok : SP 1 - A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével 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 .
SPo 02 - Használat után minden védőruházatot ki kell mosni.
SPe 3 - A vízi élőlények védelme érdekében tartsa be a felszíni víztestek (a címkén 
feltüntetett) nem permetezett zónáját.

2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a 
besorolásból

: Átmeneti viszketést és/vagy égő érzést okozhat a kitett emberi bőrön (paresztézia).

A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének 
(1) bekezdésével összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 
sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem azonosították úgy, mint 
endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagot/anyagokat.. 



Sumi Alfa 5EC
Biztonsági adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

A nyomtatás kelte: 28/11/2022 HU - hu 3/14 
3P0182

Összetevő

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl 
derivatives, calcium salts (68953-96-8)

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

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

etilbenzol (CAS-szám) 100-41-4
(EK-szám) 202-849-4
(Index-szám) 601-023-00-4

10 – 50 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

xilol (CAS-szám) 1330-20-7
(EK-szám) 215-535-7
(Index-szám) 601-022-00-9

≥ 20 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315

2-PHENOXYETHANOL (CAS-szám) 122-99-6
(EK-szám) 204-589-7
(Index-szám) 603-098-00-9

1 – 15 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319

Esfenvalerate (CAS-szám) 66230-04-4
(EK-szám) 613-911-9
(Index-szám) 608-058-00-4

6.7 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10000)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=10000)

Toluol
az anyag egy vagy több nemzeti foglalkozási 
expozíciós határétékkel rendelkezik (HU); közösségi 
munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező 
anyag

(CAS-szám) 108-88-3
(EK-szám) 203-625-9
(Index-szám) 601-021-00-3

1 – 5 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Repr. 2, H361d
STOT SE 3, H336
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl 
derivatives, calcium salts

(CAS-szám) 68953-96-8
(EK-szám) 273-234-6
(REACH sz) 01-2119964467-24

1 – 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[tris(1-
phenylethyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

(CAS-szám) 99734-09-5
(EK-szám) 619-457-8

≥ 1 Aquatic Chronic 3, H412

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános : Ha kétségek merülnek fel, vagy a tünetek fennmaradnak, forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt azonnal friss levegőre kell vinni. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, 

forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Öblítse le a szennyezett ruházatot, és alaposan öblítse le vízzel a bőrt.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően

: Azonnal és ameddig csak lehet, öblítse le bő vízzel. A szemhéjakat távol kell tartani a 
szemgolyótól az alapos öblítés érdekében. Mindig kérjen orvosi tanácsot.
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Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Orvosi ellátást kell kérni.

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

Tünetek/hatások : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Lenyelve vagy belélegezve ártalmas. Súlyos 
szemkárosodást okoz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció 
esetén károsíthatja a szerveket. Légúti irritációt okozhat. Károsíthatja a szerveket 
(Idegrendszer).

A kitett emberi bőrön átmeneti viszketést és/vagy égő érzést okozhat. A szintetikus 
piretroidok paresztéziát okozhatnak. A tünetek jellemzően több órával a bőrrel való 
érintkezés után kezdődnek, 12 órán belül tetőznek, és körülbelül 24 órán belül megszűnnek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelelő oltóanyag : száraz oltópor. Szén-dioxid (CO2).
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon vízsugarat oltóanyagként, mert az továbbterjed a tüzet.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Tűz esetén: A hőbomlás során mérgező és irritáló gőzök képződhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási szabály : A tűz oltására használt víz nem kerülhet a vízelvezető rendszerbe vagy a vízfolyásokba.
Védelem tűzoltás közben : Viseljen pozitív nyomású zárt rendszerű légzőkészüléket és megfelelő védőruházatot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében
Védőfelszerelés : A permetet nem szabad belélegezni. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Viseljen 

védőkesztyűt, védőszemüveget vagy arcvédőt és megfelelő védőruházatot. Távolítsa el a 
gyújtóforrásokat. Evakuálják a veszélyes területet.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében
Védőfelszerelés : A permetet nem szabad belélegezni. Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Viseljen 

védőkesztyűt (nitril), védőszemüveget vagy arcvédőt és megfelelő védőruházatot. Távolítsa 
el a gyújtóforrásokat. Távolítsa el a veszélyes területet, vagy forduljon szakemberhez.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy a csatornába vagy vízfolyásokba kerüljön. Ne mossa a maradékot csatornába vagy más vízi csatornába.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás : Kiömlés (folyadék) esetén azonnal itassa fel megfelelő nedvszívóval, például fűrészporral 
vagy szemcsés nedvszívó agyaggal. Fel kell söpörni és zárható edényekbe helyezni. Ássuk 
ki az erősen szennyezett talajt, és helyezzük hordókba. Nedves ruhával tisztítsa meg a 
padlót és más tárgyakat, és helyezze zárható edénybe. Az összes hulladékot és a 
szennyezett ruházatot ugyanúgy kell ártalmatlanítani, mint a hulladék vegyszereket (azaz 
egy engedélyezett ártalmatlanító létesítményen keresztül). Ne mossa a maradékot 
csatornába vagy más vízi csatornába.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".



Sumi Alfa 5EC
Biztonsági adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

A nyomtatás kelte: 28/11/2022 HU - hu 5/14 
3P0182

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Megakadályozza az elektrosztatikus 
kisüléseket. A lobbanáspont felett robbanásveszélyes keverék képződhet (láng 
jelenlétében).

Kövesse a biztonságos kezelésre vonatkozó, ebben a biztonsági adatlapban leírt 
óvintézkedéseket.
Kerülje a kiömlést.

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Tartsa az eredeti 
csomagolásban. Száraz helyen tárolandó.

Nem összeférhető anyagok : Do not mix with water (except for the normal preparation). . Nem összeférhető anyagoktól 
távol tárolandó (lásd 10. szakasz).

Kevert tárolásról szóló információ : Tartsuk távol élelmiszertől, italtól, állati takarmánytól.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd a tartályon lévő címkét.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti

Toluol (108-88-3)
EU - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték (IOEL)

Helyi megnevezés Toluene

IOEL TWA 192 mg/m³

IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 384 mg/m³

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Megjegyzések Possibility of significant uptake through the skin

Jogszabályi hivatkozás COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Magyarország - Foglalkozási expozíciós határértékek

Helyi megnevezés TOLUOL

AK (OEL TWA) 190 mg/m³

CK (OEL STEL) 380 mg/m³

Megjegyzések (HU) b (Bőrön át is felszívódik), i (ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet 
vagy mindhármat); BEM (biológiai expozíciós mutató); EU2 (2006/15/EK irányelvben 
közölt érték); R+T (Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is 
egészségkárosodást okoz)

vegyi termékkategória Potential for cutaneous absorption

Jogszabályi hivatkozás 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről

Magyarország - Biológiai határértékek

Helyi megnevezés Toluol
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Toluol (108-88-3)
BEI (BLV) 1 mg/g kreatinin Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: vizeletben 

- Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)
1 µmol/mmol Creatinine Biológiai expozíciós (hatás) mutató: o-krezol - Biológiai minta: 
vizeletben - Mintavétel ideje: m.v. (műszak végén)

Jogszabályi hivatkozás 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről

8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.1.5. Ellenőrző sáv
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2. Az expozíció elleni védekezés

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:
Biztosítson megfelelő szellőzést.

8.2.2. Egyéni védőeszközök

8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

Szemvédelem:

Viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.

8.2.2.2. A bőr védelme

Bőr- és testvédelem:

Viseljen megfelelő ruházatot, hogy elkerülje a bőrrel való érintkezés lehetőségét.

Kézvédelem:

Viseljen a következő anyagból készült védőkesztyűt: Nitril gumi.

8.2.2.3. Légutak védelme

Légutak védelme:

A vegyszerek kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket be kell tartani.

8.2.2.4. Hőveszély
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

Egyéb információk:
A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot : Folyékony
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Szín : Átlátszó halványsárga.
Külső jellemzők : tiszta.
Szag : Vegyi szag.
Szagküszöbérték : Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont : Nem áll rendelkezésre
Fagyáspont : Nem áll rendelkezésre
Forrásponttartomány : Nem áll rendelkezésre
Tűzveszélyesség : Nem áll rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nem robban.
Oxidáló tulajdonságok : Az égést nem táplálja.
Robbanási határértékek : Nem áll rendelkezésre
Alsó robbanási határ (ARH) : Nem áll rendelkezésre
Felső robbanási határ (FRH) : Nem áll rendelkezésre
Lobbanáspont : 28.5 °C (Closed cup; EEC A.9, CIPAC MT 12.2)
Öngyulladási hőmérséklet : 494 °C (EEC A.15)
Bomlási hőmérséklet : Eszfenvalerát: A bomlás 355,97 °C-on megy végbe (forráspont)
pH-érték : 5.82 (@ 20°C; CIPAC MT 75.3)
Viszkozitás, kinematikus : 1.286 mm²/s @ 20°C; ASTM D445-53T módszer az OECD 114 alapján
Viszkozitás, kinematikus : 0.9321 mm²/s @ 40°C; ASTM D445-53T módszer az OECD 114 alapján
Oldékonyság : Víz: Vízben emulgeálható; Eszfenvalerát : Oldhatóság : < 0,001 mg/l víz @ 200°C (EGK A-

6)
Szerves oldószer:Nem alkalmazható

Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Kow) : Nem áll rendelkezésre
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) : Eszfenvalerát: log Pow: 6,24 @ 250°C (tiszta anyag) (OECD 107)
Gőznyomás : Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás 50°C-on : Nem áll rendelkezésre
Sűrűség : Nem áll rendelkezésre
Relatív sűrűség : 0.9 g/mL (@ 20°C EEC A.3)
Relatív gőznyomás 20°C-on : Nem áll rendelkezésre
Részecskeméret : Nem alkalmazható
Részecskeméret eloszlása : Nem alkalmazható
Részecske alakja : Nem alkalmazható
Részecske méretarányai : Nem alkalmazható
Részecs aggregációs helyzet : Nem alkalmazható
Részecs agglomerációs helyzet : Nem alkalmazható
Részecske fajlagos felülete : Nem alkalmazható
Részecs porzás : Nem alkalmazható

9.2. Egyéb információk

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

A javasolt kezelési és tárolási feltételek mellett stabil (lásd 7. szakasz).

10.2. Kémiai stabilitás

Stable for a minimum of 2 years under recommended storage and handling conditions (see section 7).

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem ismert.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a magas hőmérsékletet. Light. Humidity. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 
dohányzás.
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10.5. Nem összeférhető anyagok

Lúgos anyagok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén: A hőbomlás során mérgező és irritáló gőzök képződhetnek. Lásd még az 5. részt.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás (szájon át) : Lenyelve ártalmas.
Akut toxiciás (bőrön át) : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Akut toxicitás (belégzés) : Belélegezve ártalmas.

Sumi Alfa 5EC 
LD50 szájon át, patkány 399 mg/kg (OECD 401 módszer)

LD50 bőrön át, patkány > 2000 mg/kg (OECD 402 módszer)

LC50 Belélegzés - Patkány 2.6 mg/l/4ó (OECD 403 módszer)

Bőrmarás/bőrirritáció : A bőr enyhe irritációja
pH-érték: 5.82 (@ 20°C; CIPAC MT 75.3)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemkárosodást okoz.
pH-érték: 5.82 (@ 20°C; CIPAC MT 75.3)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Kiegészítő adatok : (OECD 406 módszer)

Tengerimalac maximalizálási teszt (GPMT)
Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)
Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek)

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Károsíthatja a szerveket (idegrendszer). Légúti irritációt okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Aspirációs veszély : Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Sumi Alfa 5EC 
Viszkozitás, kinematikus 1.286 mm²/s @ 20°C; ASTM D445-53T módszer az OECD 114 alapján

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok
Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
egészségi hatásokról

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan 
anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem 
azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagot/anyagokat.
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11.2.2 Egyéb információk

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Veszélyes a vízi környezetre, rövid távú (akut) : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
Veszélyes a vízi környezetre, hosszú távú 
(krónikus)

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

Sumi Alfa 5EC 
CL50 96 óra  halak 4.5 µg/l, Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout), OECD 202

CE50 48 óra rákfélék 3.4 µg/l, Daphnia magna, OECD 203

NOEC (krónikus) 20,8 mg/kg, Eisenia Fetida (földigiliszta), 56 nap

NOEC krónikus hal 0.18 µg/l Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng),21 nap, OECD 204

NOEC krónikus rákfélék Szaporodási teszt, NOEC, 21 nap: 0,056 µg/l, Daphnia magna (OECD 202)

ECb50, Scenedesmus subspicatus 0.1037 mg/l (óra)

ECr50, Scenedesmus subspicatus 0.1640 mg/l (24 - 48 óra)

ECy50, Scenedesmus subspicatus 0.0970 mg/l (óra)

NOEC, Scenedesmus subspicatus 0.0474 mg/l (48 óra, OECD 201)

LD50, Apis mellifera (Méh), orális 0.37  µg a.s/bee (48 óra, OECD 213)

LD50, Apis mellifera (Méh), kontakt O. 10 µg a.s/bee (48 óra, OECD 214)

Kiegészítő adatok :  (1278 g a.s/ha-ig nincs jelentős hatással a szén mineralizációjára vagy a nitrogén 
átalakulásra, talaj mikroorganizmusok (BBA irányelv))

Egyéb ökotoxikológiai információ

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

12.3. Bioakkumulációs képesség

Sumi Alfa 5EC 
Megoszlási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) Eszfenvalerát: log Pow: 6,24 @ 250°C (tiszta anyag) (OECD 107)

12.4. A talajban való mobilitás

Sumi Alfa 5EC 
Felületi feszültség 25,4 mN/m @ 25 °C (tiszta vizsgálati tétel); 23,8 mN/m @ 40°C (tiszta vizsgálati tétel) 

(egyenértékű az EEC A.5)

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Összetevő
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl 
derivatives, calcium salts (68953-96-8)

Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait
Ez az anyag/keverék nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-
kritériumait
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12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin károsító tulajdonságok által okozott káros 
környezeti hatásokról

: A keverék nem tartalmaz 0,1%-os vagy annál nagyobb koncentrációban olyan 
anyagot/anyagokat, amely(ek) szerepe(nek) a REACH 59. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban létrehozott listában, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal 
rendelkező anyag, vagy az (EU) 2017/2100 sz. felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendeletével, illetve a Bizottság (EU) 2018/605 sz. rendeletével összhangban nem 
azonosították úgy, mint endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkező 
anyagot/anyagokat.

12.7. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A helyi előírások szerint. További tanácsért forduljon a gyártóhoz.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-szám vagy azonosító szám
UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993 UN 1993

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés
GYÚLÉKONY 

FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. (xylene)

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (xylene)

Flammable liquid, n.o.s. 
(xylene)

GYÚLÉKONY 
FOLYÉKONY ANYAG, 

M.N.N. (xylene)

GYÚLÉKONY 
FOLYÉKONY ANYAG, 

M.N.N. (xylene)

Fuvarokmány leírása

UN 1993 GYÚLÉKONY 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. (xylene), 3, III, 

(D/E), A KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S. (xylene), 3, 

III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS

UN 1993 Flammable liquid, 
n.o.s. (xylene), 3, III, 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS

UN 1993 GYÚLÉKONY 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. (xylene), 3, III, A 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES

UN 1993 GYÚLÉKONY 
FOLYÉKONY ANYAG, 
M.N.N. (xylene), 3, III, A 

KÖRNYEZETRE 
VESZÉLYES

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)
3 3 3 3 3

 

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
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14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Szárazföldön történő szállítás
Osztályozási kód (ADR) : F1 
Különleges előírások (ADR) : 274, 601
Korlátozott mennyiség (ADR) : 5l
Engedményes mennyiség (ADR) : E1
Csomagolási utasítások (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP19 
Mobil tartány és ömlesztettáru-konténer utasítások 
(ADR)

: T4

Különleges előírások a mobil tartányokra és az 
ömlesztettárukonténerekre (ADR)

: TP1, TP29

Tartánykód (ADR) : LGBF
Jármű a tartányos szállításhoz : FL
Szállítási kategória (ADR) : 3
Különleges előírások a küldeménydarabok 
szállítására (ADR)

: V12

Különleges előírások a szállításra - A szállítás 
lebonyolítása (ADR)

: S2

Veszélyt jelölő szám (Kemler szám) : 30 
Narancssárga táblák :

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D/E 
Tengeri úton történő szállítás
Különleges előírások (IMDG) : 223, 274, 955
Korlátozott mennyiség (IMDG) : 5 L
Engedményes mennyiség (IMDG) : E1
Csomagolási utasítások (IMDG) : LP01, P001
Csomagolási előírások GRV (IMDG) : IBC03 
Tartányokra vonatkozó utasítások (IMDG) : T4 
Tartányokra vonatkozó különleges előírások 
(IMDG)

: TP1, TP29 

EmS-szám (tűz) : F-E
EmS-szám (kiömlés) : S-E
Rakodási kategória (IMDG) : A
Légi úton történő szállítás
Engedményes mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: E1

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: Y344

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

: 10L 

Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 355

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA)

: 60L

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 366

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 
repülőgépen (IATA)

: 220L

Különleges előírások (IATA) : A3
ERG-kód (IATA) : 3L
Belföldi folyami szállítás
Osztályozási kód (ADN) : F1 
Különleges előírások (ADN) : 274, 601
Korlátozott mennyiség (ADN) : 5 L
Engedményes mennyiség (ADN) : E1
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Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A
Szellőztetés (ADN) : VE01 
Kék kúpok/fények száma (ADN) : 0
Vasúti szállítás
Klasszifikációs kód (RID) : F1 
Különleges előírások (RID) : 274, 601
Korlátozott mennyiség (RID) : 5L
Engedményes mennyiség (RID) : E1
Csomagolási utasítások (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
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) : LGBF
Szállítási kategória (RID) : 3
Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID)

: W12

Expressz csomagok (RID) : CE4
Veszélyt jelölő szám (RID) : 30

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri 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 REACHl XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU (2012. július 4.) 
rendeletének hatálya alá eső anyagot.
Nem tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves 
szennyező anyagokról hatálya alá tartozó anyago(ka)t

15.1.2. Nemzeti előírások
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akut toxicitás (belélegzéssel), 3. kategória

Acute Tox. 3 (Oral) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 3

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toxicitás (bőrön át), 4. kategória

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut toxicitás (belélegzéssel), 4. kategória

Acute Tox. 4 (Inhalation:gas) Akut toxicitás (belélegzéssel: gáz) Kategória 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toxicitás (szájon át), Kategória 4

Aquatic Acute 1 A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória
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Aquatic Chronic 1 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória

Aquatic Chronic 2 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 2. kategória

Aquatic Chronic 3 A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória

Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély, 1. kategória

Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. kategória

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória

Flam. Liq. 2 Tűzveszélyes folyadékok, 2. kategória

Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok, 3. kategória

Repr. 2 Reprodukciós toxicitás, 2. kategória

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/bőrirritáció, 2. kategória

Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória

Skin Sens. 1A Bőrszenzibilizáció, 1A. Kategória

STOT RE 2 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória

STOT SE 2 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 2. kategória

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, légúti irritáció

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, narkózis

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H301 Lenyelve mérgező.

H302 Lenyelve ártalmas.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H331 Belélegezve mérgező.

H332 Belélegezve ártalmas.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

H371 Károsíthatja a szerveket.

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.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

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

NUFARM SDS TEMPLATE



Sumi Alfa 5EC
Biztonsági adatlap
megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2020/878 (EU) rendelet módosításával

A nyomtatás kelte: 28/11/2022 HU - hu 14/14 
3P0182

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.


