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67/548/EEC SZAMUEUR6PAI IRANYELVNEKMEGFELELOEN)

GERANIUMOLAJ

Kiadas szama:
Kiadas kelte:
Felulvizsgalat kelte:

1.2
2010.05.12.
2013.02.28.

1. AzONosiTAs

Anyag/keszitmeny megnevezese:

• magyar nev: Geranium olaj

• angol nev: Geranium oil

• INCI: Pelargonium graveolens
Felhasznalasi teruletek: IlIatszerek, kozmetikumok
CAS-szam: 90082-51-2
EINECS: 290-140-0
Gyart6/forgalmaz6 adatai:

• Cegnev: Aromax Zrt.

• Cim: 1031 Budapest Zahony utca 7

• Tel: +36 1 8808 480 Fax: +36 1 8808 481 E-mai~: aromax@aromax.hu
Egeszsegugyi Toxikol6giai Tajekoztat6 Szolgalai: 1096 Budapest, Nagyvarad ter 2.

Tel: +3680201199 Fax: +361476-1138

2. VESZELYEK AZONosiTAsA------------,-------------------

N ,Xn: R38-41-43-51/53-65

Az (EC) 1272/2008 szamu szabalyozasnak megfelel6en.

Vizi el6vilag kr6nikus karositas 3; Belegzesi toxicitas 1; Szemkarositas 1;
B6rerzekenyseg 1; 86rirritaci6 2 - H304;H315;H317;H318;H412

A 67/548/EEC SZC;mL! Eur6pai Iranyelvnek megfelel6en m6dositva

CLP piktogramok

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam 1 osszes oldal szama: -1 1 8-
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CLP veszely osztaly

Veszelyessegi intezkedes(ek):

H304 Halalos lehet lenyelve es a legutakba kerOlve.
H315 B6rirrital6 hatasu.
H317 Allergias b6rreakci6t valthat ki
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H412 Artalmas a vfzi el6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

EI6vigyazatossagi intezkedesek:

P261 KerOlni kell a por 1 fOst 1 gaz 1 kad 1 g6zak 1 perm\3t belelegzeset
P273 KerOlni kell az anyag karnyezetbe juUatasat.
P280 Ved6kesztyu 1 ved6ruha 1 szemved6 1 arcved6 viselendo.
P301+P310 Lenyeles eseten: Azonnal fordl11jon TOXlKOLOGIAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz
P302+P352 Ha b6rre kerOI: Mossa le b6seges szappaiinal es vfzzel.
P305+P351 +P338 Ha szembe kerOI: Ovatos abates vfzzel tabb percen keresztOI. Ha
szOkseges, es kannyen megtehet6, tavoHtsa el a kontaktlencseket, es folytassa az
ablftest
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAII«)ZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333+P313 A b6r irritaci6ja vagy kiOtesek iTlegjelenese eseten: Forduljon orvoshoz 1
kerjen apolast.
P405 Elzarva taroland6.
P501 Rendelkezzen a tarta!ornr61/tarolasr61 a helyi/regionalis/nemzeti/nemzetkazi
el6frasoknak megfelel6en.

3. ()SSZETETELRE VONATKOZO INFORMAclOK

Kemiai jellemzes:

Kemiai nev TC:\rtalom ~INECS CAS Osztalyozas Veszelyesseg* Osztalyozas
(%) szam szam Regulaci6 (Direktiva

(EC) 67/548/EEC)*
1272/2008

CITRONELLOL >=25% e;5 203-375-0 106-22-9 Szem irrit. 2' H315;H317;H319 N,Xi: R38-43-
<50% Bar erz.1; Bar 51/53

irrit. 2

GERANIOL >=10% es 203-377-1 106-24-1 Szem kar. 1; H315;H317;H318 Xi: R38-41-43
<25% Bar erz. 1; Bar

irrit. 2
MENTHONES >=5% es - - Vizi kr6n. 3 H412 R52/53

<10%

L1NALOOL >=5% es 201-134-4 78-70-6 Szem irrit. H315;H319 Xi: R38
<10% 2;Bar irrit. 2

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam 1 asszes oldal szama: -2 1 8-
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CITRAL >=1% es 226-394-6 5392-40-5 Bar erz. 1; Bar H315;H317 Xi: R38-43

<5% irrit. 2

L1MONENE >=0,1% es 205-341-0 138-86-3 Vizi kr6n.1; H226;H315;H317;H410 N,Xi: R10-38-
<1% Vizi akut 1; 43-50/53

Egh. foly. 3;
Bar erz. 1; Bar
ilrrit. 2

*A termekre vonatkozo veszelyessegi utalasok szovege a 16. fe.lezetben talalhato.

4. ELS6SEGELVNVUJTASIINTEZKEDESEK--------------------_._----------
4.1. A szOkseges els6segelynyujtasi intezkedesek

Lenyeles eseten: OblitsOk ki a szimka( vizzel, es forduljunk orvoshoz.
Maradjunk nyugalm~ helyzetben, ne probaljunk
hanyni.

Szembe kerOles eseten: OblitsOk b6 langyosvizzei legalabb 15 percen
keresztOI, a szemhejak21 szelesre nyitva. Ha az
irritacio fennmarad vagy szovetkarosodas
kovetkezett be, h!'!jt.H1kszemorvost.

Belegzes eseten: A serOltet friss leveg6re kell vinni. Ha nem lelegzik,
mesterseges 1'3legeztetest kell alkalmazni.
Neh'azlegz6s eseten adjunk oxigent. Azonnal
hivjur.k OiVO!';t.

B6rrel valo erintkezes eseten: A szennyezett ruhazatot tavolitsuk el, a
szennyez6dott b6rfelOletet szappannal es b6 vizzel
mossuk le. Ha a tOnetek fennmaradnak, hivjunk
orvost.

4.2. A legfontosabb akut es kroniku3 tOnetek es hatasok
Nem all rendelkezesre informaci6.
4.3. Barmely azonnal szQkse~es orvosi odafigyeles es special is kezeles
Nem all rendelkezesre: informacio.

5. TOZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltokozeg
Viz spray, szendioxid, szaraz kemiai por vagy megfelel6 hab
Biztonsagtechnikai okokbol ne hasznaljunk teljes vizsugarat.
5.2. VegyOlet vagy keverek hasznalatabol adodo specialis kockazatok
Ismert modon vagy varhatoan veszelyes eghet6 termekek: eges soran toxikus fOstot
bocsatanak ki.

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam 1osszes oldal szama: -3 18-
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5.3. Tuzoltasi tanacsok
Egyeb tuzoltasi megfontolasok: a magas h6merseklet zart tartalyokon belOli magas
nyomashoz vezethet.
KerOljOk a keletkez6 g6zok belelegzeset. Hasznaljunk legz6keszOleket. A tuz ne
terjedhessen szennyvizcsatornakba es vizfolyasokba.
Specialis tuzvedelmi eljarasok: viseljOnk onhordo legz6keszOleket es ved6ruhat,
hogy megel6zhessOk a b6rrel es szemmel valo erintkezest.

'6. OVINTEZKEDESEK BALESET (VELE~N ~MLES) ESETERE
6.1. Szemelyes el6vigyazatossag, ved6berendeze3E.'k es snrg6ssegi eljarasok
Viseljen legz6keszOleket, kemiai vedc'szemOveget, gumicsizmat, es
kemenygumikesztyut. Ne engedjen be masokat a kiQritett terOletre. KerOlje el a
g6zok belelegzeset, hasznaljon megfelel6 legz6keszOleket
6.2. Kornyezeti ovintezkedesek
Hogy megel6zz0k a kornyezet esetleges elszennyez6deset, ne hagyjuk, hogy az
anyag szennyvizcsatornaba, felszini vizekbe vagy a ta:ajvizbe jusson.
6.3. Kozombosit6 es takaritoszerek es -m6dszerek
Szorjuk be inert, szervetlen, nem gyulekony abszorbens anyaggal (pI. meszk6,
homok, natriumkarbonat).
Nem feltolt6d6 eszkozt hasznahiGt tegyuk fedett kontenerekbe, es szallitsuk el.
KerOljOk a nyilt lang es gyujt6forrasok (pI. a vizmelegit6 6rlangja) hasznalatat.
Szell6ztessOk a terOletet, es rnossuk fel a kiomlesi terOletet, miutan teljesen
eltavolitottuk az anyagot.
IntezkedjOnk az ervenyes torvenyekkei es szabalyzatokkal osszhangban.
6.4. Mas pontokra hivatkozas
Nem ertelmezheto.

7. KEZELES ES TAROLAs

7.1. Biztonsagos kezelesi ovintezkedesek
Gondoskodjunk a munkaterOlet megfelel6 szell6zteteser61, mert a gozok
robbanasveszelyes elegyet alkothatnak a leveg6vel.
KerOljOkel a szen~mel, b6rrel es ruhazattal valo erintkezest. ViseljOnk ved6ruhat es
hasznaljunk ved6kesztyut.
Tartsuk be a munkahigieniai es -biztonsagi el6irasokat.
Csak eredeti kontenerben taroljunk.
7.2. A biztonsagos tarolas szabalyai, beleertve a nem megfelel6seget
Ajanlott csomagoloanyagok: szorosan zart es lehet61eg tele kontenerekben, huvos,
szaraz es szell6ztetett terOleten tarolando

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam 1osszes oldal szama: -4/8-
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Taroljuk Oveg, megfelel6 muanyag, aluminium vagy zomancozott kontenerekben
Tarolas: tartsuk az anyagot gyujtoforrastol tavol (pI. forro felszin, szikra, lang es
statikus felt6lt6des)
VedjOk a h6/tulhevOlesi- es fenyforrasoktol.
Tartsuk tavol a nem megfelel6 anyagoktol (Iasd a nem megfelel6segi reszt)
Akadalyozzuk meg az illetektelen szemelyek hozzafereset
Ne taroljuk az anyagot elelmiszer es ivoviz k6zeleben.
Ne nyissuk ki a kontenert nyomas alatt.
7.3. Specialis hasznalat
Hasznalati ovintezkedesek: a munkaterOleten tilos a dchanyzas.

------------------------_._~--------
8. ExpoziclO ELLENORZESE f SZEMELYI VEDELEM----------------------- --------

8.1. Ellen6rz6 parameterek
Anyagnyilatkozat nem szOkseges.
8.2. Kitettseg ellen6rzes
Szem/arc vedelem: kemiai ved6szemOveg hasznalata ajanlatos. Tisztitsuk le a
szennyezett ved6szemOveget ujrahasznalat elbtt.
Kezvedelem: kemiailag ellenallo ved6kesztyu hasznalata ajanlatos. Tisztltsuk le a
szennyezett ved6kesztyut ujrahasznalat el{)tt.
Egyeb szemelyes vedoruha: intezkedeseket kell tenni az anyagok szembe vagy
borre fr6ccsenesenek megakadalyczasara.
ViseljOnk szemvedot es vedoruh azatot.
Legzesvedelem: nem megfe!816 szeii6zes eseten alkalmazzunk megfelelo
legzokeszOleket.
R6vid ideig tarto kitettseg eseten hasznaljunk szuroberendezest
Borvedelem: k6nnyu 'Jeduruha ajanlatos. Tisztltsuk le a szennyezett ruhazatot
ujrahasznalat elott.
KerOljOk el a belelerJzest es a barrel es szemmel valo erintkezest.
Technikai ellenorzes-szellozes: ne lelegezzOnk be g6z6ket.
Mechanikai e[szivas szOkseges: korlatozottan vagy gyengen szelloztetett terOleteken
megfelel6 !egzokeszGlek hasznalatara szOkseg lehet.

9, FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Informacio az alapveto fizikai es kemiai tulajdonsagokrol
Forraspont: 100 CC
Suruseg: 0,884-0,901 g/cm3 (20 CC)
Lobbanaspont:64 CC
T6resmutato: 1,463-1,473 (20 CC)
Szag: friss, edes, z61d, fu

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam / 6sszes oldal szama: -5 /8-
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Optikai forgat6kepesseg: -14--6 0 (20 CC)
9.2. Tovabbi informaci6
Nem all rendelkezesre

10. STABILITAs ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakci6keszseg
Nem all rendelkezesre informaci6

10.2. Kemiai stabilitas
Nem all rendelkezesre informaci6.
10.3. Lehetseges veszelyes reakci6k
Nem all rendelkezesre informaci6.
10.4. ElkerOlenda korOlmenyek
Eras hahatas, lang vagy egyeb gyujt6forras
10.5. Nem megfelela anyagok
Ilyenek nem ismertek
10.6. Veszelyes bomlastermekek
Eges eseten ismeretlen szerves anyagok es szennl0noxid keletkezhetnek.

--------------------_._-------------
11. TOX;KOLOGIAJ INFORMAclO------------,~~~-~---------------

11.1 Informaci6 a toxikol6giai hatasokr61:
Nem all rendelkezesre infornlad6.

12. C)t{OLOGIAI INFORMAclOK------_.~,......-...-.-....-.._------------------
12.1. Toxidtas
Nem all rerldelkezesre !nformaci6
12.2. Bomle~"onysag
Nem all rendeikezesre informaci6.
12.3. Bioakkumu!aci6s potencial
Nem all rendelkezesre informaci6.
12.4. Terjedes a talajban
Nem all rendelkezesre informaci6.
12.5. PBT es vPvB ertekelesi eredmenyek
Nem all rendelkezesre informaci6
12.6. Egyeb kedvezatlen hatasok

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam / osszes oldal szama: -6/8-
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Lasd a 6.,7.,13. es 15. pontot
Ne engedjuk bele szennyvizbe vagy vizgyOjtokbe.

13. HULLADEKKEZELES, ARTALMATLANiTAs

Kezeh§si feltetelek: Az ervenyes torvenyi/hat6sagi eloirasoknak rnegfeleloen.

14. SzALLiTAsRA VONATKOZO ELOiRAsOK---------------------,----------
14.1 Kozuti szallitas (ADR/RID)
Az anyag / elegy a szallitas soran nem minosul veszeiyes arunak

14.2. Tengeri szallitas (IMDG)
Az anyag / elegy a szallitas soran nem minosul veszelYl~s arunak

14.3. Legi szallitas (lATA)
Az anyag / elegy a szallitas soran nem minosu! veszelyes arunak

15. SZABALYOZAS; INFORMAclOK--------------~----.-.~-------------
15.1. Specialisan az anyagra vagy keverekre vonatkoz6 biztonsagi, egeszsegugyi es
kornyezeti rendeletek/torvenyek
Nem all rendelkezesre informado.
15.2. Kemiai biztonsagi erteke!es
Nem all rendelkezesre inforrnad6.

16. EGYEB INFORMAclOK

Kockazatok
H226: TOzveszelyes folyadek es goz.
H315: Borirrital6 hatasu.
H317: Allergias borreakci6t valthat ki
H318: Sulyos szemkarosodast okoz ..
H319: Sulyos szemirritaci6t okoz.
H410: Nagyon mergezo a vizi elovilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.
H412: Artalmas a vizi elovilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam / osszes oldal szama: -7 /8-
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A megadott informaci6k jelen tudasunkon alapulnak es a termek szalHtott allapotara
vonatkoznak. Az adatlap csak a biztonsagi kovetelmenyek szempontjab61 jellemzi a
termeket, es nem arra szolgal, hogy annak bizonyos tulajdonsagait garantalja. Nem
helyettesiti a termekspecifikaci6t. Az ervenyes rendeletek betartasa, az esetleges
specialis felhasznalasu technol6gianak megfelel6 biztonsagi eld;rasok kialakitasa es
betartasa a felhasznal6 feladata. Az anyaggal (keszitmennyel) !<apcsolatos konkret
felhasznalasi m6d soran a 98/24/EK iranyelv alapjan fel keij merni es eltekelni kell a
munkavallal6k egeszseget es biztonsagat veszelyeztet6 kockazatokat.

Nyomtatas kelte: 2013.03.06. Oldalszam / osszes oldal szama: -8 /8-


