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Ez a biztonsági adatlap mindenben megfelel a 1907/2006/EK (REACH) számú rendeletet módosító 
1272/2008/EK és a 453/2010/EK számú rendelet előírásainak. 

 
1- AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA 
 

1.1 – Termékazonosító:  
Rizoliq Top S kétkomponensü szója oltóanyag 
 
1.2 – Keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 
Szója vetőmag oltóanyag 
 
1.3- Biztonsági adatlap szállítójának adatai 
DE SANGOSSE S.A.S 
Bonnel – CS 10005 - 47480 PONT DU CASSE (Franciaország) 
: +33 5 53 69 35 70 - Fax : + 33 5 53 66 30 65 

Terméktájékoztatóval megbízott szervezet(i egység): Szabványügyi/Engedélyeztetési Főosztály 
 : +33 5 53 69 36 30 - Fax : + 33 5 53 47 95 01 

E-Mail : fds@desangosse.com 
 
1.4- Sürgősségi telefonszám 
Cím: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) - 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Telefon: +36-80-201199 (ingyenes, éjjel-nappal) - +36-1-4766464 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS 

2.1 – A keverék osztályozása 

 1272/2008/EK (C.L.P.) rendelet és módosításai értelmében: 
Piktogram: Nincs besorolva  
Figyelmeztető H-mondatok:Veszélyre figyelmeztető jelzés nincs 

2.2 – Címkézési elemek 

 1272/2008/EK (C.L.P.) rendelet és módosításai értelmében: 
Szimbólumok : - 
Figyelmeztető H-mondatok: - 
S-mondatok: 
P102: Gyermekektől elzárva tartandó. 
P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280:  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P302+P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. 
P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P501: A tartalom/csomagoló eszköz elhelyezése hulladékként: veszél hulladéklerakóba szállítás 
szükséges. 
 
EUH208 : Bradyrhizobium japonicum-ot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
EUH401 : Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell 
tartani a használati utasítás előírásait. 
 

 Egyéb címkézési elemek: 
- 
 

2.3 – Gyéb veszélyek: 
Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5079 és 5080-t tartalmaz. A mikroorganizmusok túlérzékenységre utaló 
reakciókat válthatnak ki. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3 – OSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKO ZÓ ADATOK 

A keverék tartalma: 
Nitrogénkötő baktériumok, Bradyrhizobium japonicum SEMIA 5079 és 5080. 

A lejárat időpontjában ≥ 2x109 baktérium ml-ként. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1- Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

 SEMBE JUTÁS:  
Ha a készítmény szembe kerül, a szemet bő vízzel alaposan át kell öblíteni úgy, hogy legalább 15 percen 
keresztül folyó víz alá kell tartani, közben a szemhéjat nyitva kell tartani. Irritáció jelentkezése esetén 
orvoshoz kell fordulni. 

 BELÉGZÉS: 
A sérült személyt szabad levegőre kell vinni. Irritáció jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni. 

 BŐRREL ÉRINTKEZÉS: 
A szennyezett ruhát és a személyi védőfelszerelést le kell vetni. A szennyezésnek kitett testrészt bő 
szappanos vízzel le kell mosni. 

 LENYELÉS: 
A készítmény lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni. Nagyobb mennyiség lenyelését követően a sérültet 
meg kell hánytatni (>500 ml). 

 
4.2- Alegfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Nincs adat 
 
4.3- A szükséges azonnali orvosi ellátás és különl eges ellátás jelzése 
Nincs adat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  

5.1- Oltóanyag 
Javasolt tűzoltó eszközök: Vízzel oltó tűzoltó készülék. 
 
5.2- Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
A termékcímkén feltüntetett tárolási útmutatások betartása esetén tűz- vagy robbanásveszély nem áll fenn. 
 
5.3- Tűzoltóknak szóló javaslat 
Használata közben önálló légzésvédőt és megfelelő védőruházatot kell viselni. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

 
6.1- Semélyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
A termékkel dolgozóknak a termék keverése és tárolása során a biztonsági előírásokat be kell tartaniuk. 
Olvassa el figyelmesen a 8. részt! 
 
6.2- Környezetvédelmi óvintézkedések 
- 
 
6.3- Aterületi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Ha a termék az edényből kiömlik, a szennyezett helyről evakuálni kell az ott tartózkodókat. A kiömlött anyagot 
jó nedvszívó képességű anyaggal, pl. forgáccsal vagy homokkal le kell szórni. Miután a kiszórt nedvszívó anyag 
a kiömlött készítményt felszívta, össze kell seperni, majd zárható hulladéktárolóba kell helyezni. A hulladékot 
az előírt módon kell összegyűjteni és leadni (lásd a biztonsági adatlap 13. pontjában leírtakat). 
 
 
6.4- Hivatkozás más szakaszokra 
- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 – KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
A termékkel való munka vagy a termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a 
csomagoláson feltüntetett előírásokat! 
Védőfelszerelés: lásd a 8. pontot. 
 
7.2- A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Hűvös és közvetlen napfénytől védett, árnyékos helyen kell tárolni. Tárolási hőmérséklet: 20°C alatt. 
20°C-os tárolási hőmérséklet felett a baktériumok életképessége csökken. 
Közvetlen napfénynek vagy a termék eredeti jellemzőit károsan befolyásoló egyéb időjárási hatásoknak kitenni 
nem szabad. A tárolóedény felnyitása után a készítmény sterilitása megszűnik.  
Mérgező hatású gázok felszabadulását előidézni képes szerekkel együtt tárolni vagy szállítani nem szabad. 
Csak az eredeti edényzetben tárolható. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Gyermekek 
kezébe nem kerülhet. A terméket a szavatossági határidő lejárta előtt fel kell használni. A termék a gyártástól 
számított 2 évig őrzi meg szavatosságát. 
 

7.3 – Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Szója vetőmag oltóanyag 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8 – AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1 – Ellenőrzési paraméterek 
- 
 
8.2- Az expozíció ellenőrzése 

 LÉGZÉSVÉDELEM: 
Légzésvédők viselése kötelező. Megfelelő (az EN405 FFP2 sz. szabvány által előírt) légzésvédelmi eszköz 
használata kötelező.  

 KÉZVÉDELEM:  
Védőkesztyű viselése kötelező. Az EN374-es szabványnak megfelelő PVC- vagy gumikesztyűt kell használni. 
A gumikesztyű viselésének időtartama nem haladhatja meg a gyártó által a termék ellenállóságára megjelölt 
szavatossági időt. Kerülni kell a bőrfelülettel való közvetlen érintkezést - különösen sérült hámfelület esetén.  

 SZEMVÉDELEM:  

A termék szembe jutásának elkerülése érdekében a készítménnyel való munka közben tanácsos a megfelelő 
védőszemüveg (a BS2092 vagy EN166 számú szabványnak megfelelő, az oldalirányú felfröccsenéstől védő 
szemüveg) viselése.  

 BŐRVÉDELEM:  
Védőruha viselése kötelező. Megfelelő (5-ös védelmi osztályba sorolt) védőruházatot kell viselni (a 
Franciaországban érvényes szabvány: NF EN 13982-1). Sérült hámfelülettel való mindennemű érintkezést 
kerülni kell. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9 – FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1- Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

KÜLSŐ JELLEMZŐK: Élő sejteket tartalmazó vizes szuszpenzió 
SZÍN: Halványsárga 
SZAG: Normál 
OLVADÁSPONT: nem alkalmazható 
FORRÁSPONT : nem alkalmazható 
TŰZVESZÉLYESSÉG: Nem tűzveszélyes 
ROBBANÁSVESZÉLYES TULAJDONSÁG: Nem robbanásveszélyes 
SŰRŰSÉG: 1.0 – 1.1 g/ml 
pH-érték: 6.0 – 7.5 
VÍZBEN VALÓ OLDHATÓSÁG FOKA: Magas 
VISZKOZITÁS: 0.2 dPa/S 
 

9.2- Egyéb információk 
- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10 – STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1- Reakciókészség 
Normális kezelési feltételek betartása mellett nem ismert a keverék heves reakciókészsége. 
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10.2- Kémiai stabilitás 
Szavatossági idő: 2 év. A terméket a szavatossági határidő lejárta előtt fel kell használni. Tárolási hőmérséklet: 
20°C alatt. Közvetlen napfénynek, napsugárzásnak kitenni nem szabad. 
 
10.3- A veszélyes reakciók lehetősége 
Normális feltételek melletti használat és tárolás során előrelátható veszélyes reakció nincsen. 
 
10.4- Kerülendő körülmények 

Normális kezelési feltételek betartása mellett nem ismert a keverék heves reakciókészsége. 
 
10.5- Nem összeférhető anyagok 
Más anyagokkal történő érintkezés esetén a keverék nem lép veszélyes reakcióba. 

 
10.6- Veszélyes bomlástermékek 
Normál tárolási feltételek között a keverék nem képez veszélyes bomlásterméket. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11 – TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1- A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
DL50 (halálos dózis) szájon át történő bejuttatással (egérkísérletben): 2 x 108 mennyiségű baktérium szájon 
át történő bejuttatása után a kísérleti alanyoknál kóros hatás nem volt kimutatható. 
DL50 szembe történő bejuttatással (egérkísérletben): 2 x 107 mennyiségű baktérium szembe történő 
bejuttatása után a kísérleti alanyoknál kóros hatás nem volt kimutatható. 
CL50 belélegzéssel (egérkísérletben): orrlyukanként 8 x 107 mennyiségű baktérium bejuttatása után a 
kísérleti alanyoknál kóros hatás nem volt kimutatható. 

Szemirritáció: nincs adat 
Szenzibilizáció: Nem szenzibilizáló 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12 – ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
12.1- Toxicitás 
Nincs adat 
 
12.2- Perzisztencia és lebonthatóság 
A termék nem tartós, biológiai úton lebomlik. 
 
12.3- Bioakkumulációs képesség 
Nincs adat 
 
12.4- A talajban való mobilitás 
Bradyrhizobium baktériumok a talajban mérsékelt helyváltoztatási képességgel rendelkeznek és a talajba jutás 
helyétől csak kis távolságra jutnak el. 

 
12.5- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 
Nincs adat 
 
12.6- Egyéb káros hatások 
A címként feltüntetett feltételeknek megfelelő alkalmazás esetén a RIZOLIQ TOP veszélyes környezeti 
hatásokat nem vált ki. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13 – ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 
13.1- Hulladékkezelési módszerek 
A terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A megmaradt terméket nem szabad a vízelvezető 
csatornákba és a folyóvizekbe engedni. A csomagolóanyag újrafelhasználása tilos.  
A megmaradt terméket és az üres csomagolóanyagot az Adivalor viszonteladói hálózata által szervezett 
hulladékgyűjtés során vagy más speciális hulladékgyűjtés útján kell leadni, a használatból kivonni. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14 – SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
14.1- UN-szám 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
 
14.2- Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
 
14.3- Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
 
14.4- Csomagolási csoport 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
 
14.5- Környezeti veszélyek 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
 

14.6- A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Ez a termék nem tartozik a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó szabályozás hatálya alá. 
Kérjük, olvassa el a 7. és 8. részt is! 
 
14.7- A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazandó 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15 – SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1- Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Nemzeti előírások: 

A besorolásokra vonatkozó jelzések (érvényes Franciaországban): 
I.C.P.E. besorolási szám: Nincs besorolva 

 
15.2- Kémiai biztonsági értékelés 
- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
16 – EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 
Rövidítések:  
CLP : Classification, Labelling and Packaging – Osztályozás, Címkézés és Csomagolás 
DL50: Halálos adag 50% 
CL50: Halálos biokoncentráció 50% 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus 
VPvB: Very Persistant, very Bioaccumulative (Fokozottan perzisztens, fokozottan bioakkumulatív) 

 
A legutolsó kiadás óta történt változások részletezése: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A biztonsági adatlapon feltüntetett adatok a műszaki és tudományos ismereteink jelenlegi állásán alapulnak. 
 
Ezek az információk útmutatásként szolgálnak, és nem jelentenek semmilyen garanciát a termék konkrét 
tulajdonságaira és a konkrét helyi igényekre vonatkozóan. 
 
Jelen biztonsági adatlap tulajdonosainak gondoskodniuk kell arról, hogy a termék használatával, kezelésével 
és ártalmatlanításával foglalkozó személyek és a termékkel érintkező személyek gondosan elolvassák és 
tanulmányozzák az adatlapon szereplő információkat. 


