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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás
 
1.1 Termékazonosító:  STORM SPRAY ON

REACH regisztrációs szám:
 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel
 felhasználása:  

Azonosított felhasználás:
bőrhöz, anyagokhoz. 

 Ellenjavallt felhasználások: 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának 
     
     
      
 A biztonsági adatlapért felelő
 illetékes személy email címe:
 
1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszá
  06 80/201-199  

 
2. SZAKASZ:  A veszély meghatározása
 
2.1 Az anyag vagy keverék o

A 44/2000. (XII.27.) EüM
Fokozottan tűzveszélyes (F

 
                 F+             

         
Fokozottan tűzveszélyes 
 
R 12     Fokozottan tűzveszélyes

 R 51/53  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 66     Ismételt expozíció a b
 
Kedvezőtlen fizikai- kémiai, az emberi egészséget é
Fokozottan tűzveszélyes, rob
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napfénytől és az 50 Co-ot meghaladó h
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keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

STORM SPRAY ON WAX (AEROSOL)   
REACH regisztrációs szám: -  - 

megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 

Azonosított felhasználás: Gyorsan száradó viasz impregnáló és ápoló minden fajta hasított 

Ellenjavallt felhasználások: -  
 

biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
  Euroglobe Kft. 
  H-3700 Kazincbarcika Vájár u. 6.
  Tel./Fax: 06 46/320-194 

A biztonsági adatlapért felelős   
illetékes személy email címe:   harsanyi.csaba@euroglobe.hu

  
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszá

Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 

veszély meghatározása 

vagy keverék osztályozása: 
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet (1999/45/EK irányelv) alapján: 

zveszélyes (F+), Környezeti veszély (N) 

         N 

   
     Környezeti veszély 

űzveszélyes 
szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érint
robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek akár 
en is. Az edényzetben túlnyomás uralkodik. Védeni kell a 

ot meghaladó hőmérséklettől. 
kiszáradását vagy kirepedezését okozhatja. 

ŐEN  
                11/1 oldal 

Készítés ideje: 2014. 07. 31. 

 

azonosítása  

   

, illetve ellenjavallt 

Gyorsan száradó viasz impregnáló és ápoló minden fajta hasított 

3700 Kazincbarcika Vájár u. 6. 

harsanyi.csaba@euroglobe.hu 

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:   

alapján:  

szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat 
r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 

s a környezetet érintő hatások: 
 keverékek keletkezhetnek akár 

Az edényzetben túlnyomás uralkodik. Védeni kell a 
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Nagy koncentrációban a
szédülést, hányingert okozhat
Mérgező a vízi szervezetekre
 

2.2 Címkézési elemek:  
  

                       F+       

         
  Fokozottan tűzveszélyes
 
R mondatok 
 
R 12      Fokozottan tű
R 51/53   Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat 
R 66      Ismételt expozíció a b
 
S mondatok 
 
S2  Gyermekek kezébe nem kerülhet
S16   Gyújtóforrástól távol tartandó 
S23  A keletkező
S24/25   Kerülni kell a b
S29  Csatornába engedni nem szabad
S51   Csak jól szellő
 

2.3 Egyéb veszélyek: A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgez
 vagy a nagyon perzisztens és nagyon 
 kritériumoknak. 
 
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetev
 

MEGNEVEZÉS CAS SZÁM

 
White spirit 

 
64742-82

 A 67/548/EGK 

Osztályozás: Környezeti veszély 
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Nagy koncentrációban a gőzök belégzése fáradtságot, fejfájást, bódultság
t okozhat. 

 a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

                  N 

   
zveszélyes         Környezeti veszély 

Fokozottan tűzveszélyes 
ő a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

Gyermekek kezébe nem kerülhet 
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás 
A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást 
Csatornába engedni nem szabad 
Csak jól szellőztetett helyen használható 

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgez
vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 

vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  

CAS SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ 

82-1 
 

265-185-4 
 

- 

A 67/548/EGK irányelv szerint A 1272/2008/EK rendelet szerint
Ártalmas (Xn) R 65 

Környezeti veszély (N) R 51/53 
R 10-66 

Asp.Tox.1, H304

ŐEN  
                11/2 oldal 

Készítés ideje: 2014. 07. 31. 

 

, bódultságot/kábultságot, 

a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 

 a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 

zt/permetet nem szabad belélegezni 
 

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) 
bioakkumulatív (vPvB) anyagokra  vonatkozó 

KONCENTRÁCIÓ 
m/m% 

30-60% 

A 1272/2008/EK rendelet szerint 

Asp.Tox.1, H304 



BIZTONSÁGI ADATLAP 
A 1907/2006/EK (REACH) RENDELETNEK MEGFELEL ŐEN  

Kereskedelmi név:  STORM SPRAY ON WAX (AEROSOL)                 11/3 oldal 
Termék szám: -       Készítés ideje: 2014. 07. 31. 
Verzió szám:  1.0 magyar       
 

 

 
NorvaTox Kémiai Biztonsági Tanácsadói Iroda 

Veszprém 
www.biztonsagiadatlap.eu 

MEGNEVEZÉS 
CAS 

SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ 
m/m% 

Butane 106-97-8 203-448-7 - 10-30% 

 A 67/548/EGK irányelv szerint A 1272/2008/EK rendelet szerint 

Osztályozás Fokozottan tűzveszélyes (F+) R 12 Flam. Gas 1, H220 

MEGNEVEZÉS 
CAS 

SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ 
m/m% 

Propane 74-98-6 200-827-9 - 5-10% 

 A 67/548/EGK irányelv szerint A 1272/2008/EK rendelet szerint 

Osztályozás Fokozottan tűzveszélyes (F+) R 12 Flam. Gas 1, H220 

MEGNEVEZÉS 
CAS 

SZÁM 
EINECS 
SZÁM 

REGISZTRÁCIÓS 
SZÁM 

KONCENTRÁCIÓ 
m/m% 

Isobutane 75-28-5 200-857-2 - 5-10% 

 A 67/548/EGK irányelv szerint A 1272/2008/EK rendelet szerint 

Osztályozás Fokozottan tűzveszélyes (F+) R 12 Flam. Gas 1, H220 

Az R és H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 
 
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések 
 
4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 
 Belélegzés esetén 

Azonnal friss levegőt kell biztosítani. Ha leállt a légzés, mesterséges lélegeztetést kell 
végezni. A sérült személyt meleg helyen pihentetni kell. Azonnali orvosi megfigyelés 
szükséges.  
Bőrrel érintkezve 
Az érintett bőrfelületet le kell mosni vízzel és szappannal. Ha a kellemetlen érzés 
fennmarad, orvosi megfigyelésre van szükség. 

  Szembe kerülés esetén 
Bő vízzel kell öblíteni, minimum 15 percen keresztül. Az öblítés előtt a kontaktlencséket el 
kell távolítani. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek az öblítést követően is még fennállnak.  

 Lenyelés esetén 
 A szájat azonnal ki kell öblíteni, és friss levegőt kell biztosítani. TILOS hánytatni! Orvosi 

megfigyelés szükséges.  
4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások 
 Szem: könnyezés, vörösség, csípő érzés. 
 Belégzés: fáradtság, fejfájás, bódultság/kábultság, szédülés, hányinger. 
 Bőr: zsírtalanító hatása miatt kiszáradás, repedezettség. 
 Lenyelés: hányinger.  
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
 Nincsenek speciális utasítások, tüneti kezelés. 
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5.  SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag: 

Szén-dioxid, száraz por, tűzoltóhab, vízpermet. 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Fokozottan tűzveszélyes, levegővel robbanóelegyet alkot. 
A túlnyomásos aerosolos palackoknak 50 oC alatt nem szabad felrobbanniuk.  
Az aeroszolos palackok tűzben felrobbanhatnak. A még sértetlen palackokat vízpermettel 
kell hűteni.  
A gőzök nehezebbek a levegőnél, a talaj közelében átterjedhetnek a gyújtóforráshoz. 
Használjon vízpermetet a gőzök mennyiségének csökkentésére. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: 
 A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.  
 Tűzoltásnál túlnyomásos légzőkészüléket és egyéni védőfelszerelést kell használni. 
  
6.  SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  
 A kiömlés eltávolítása során - zárt területen - biztosítsunk megfelelő személyi védelmet 

(beleértve a légzésvédelmet). 
Az illetéktelen személyeket tartsuk távol. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. 
Viseljünk védő ruházatot (lásd. 8. szakasz). 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:  
 Ne engedjük, hogy a termék belekerüljön a szennyvíz csatornába (lásd 13. szakasz). 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

Szüntessünk meg minden tűzforrást. Kerüljük a szikrát, lángot, hőt és a dohányzást. 
Szellőztessünk és határoljuk el a szennyeződést. A folyékony maradékot fel kell itatni 
megfelelő anyaggal, pl. száraz homokkal vagy földdel, majd konténerekbe kell tenni. Ne 
engedjük, hogy a termék belekerüljön a szennyvíz csatornába. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 8. és 13. szakasz. 
 
7.   SZAKASZ:  Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
 Olvassa el és kövesse a gyártó ajánlásait. 
 Ne lélegezze be a gőzöket, permetet.  

Ne permetezze nyílt lángra vagy más izzó anyagra, az aeroszol meggyulladhat. 
A kiömlött termék szétterjedését mentesítő anyaggal (pl. homok), körbekerítéssel 
akadályozzuk meg (lásd. 6.3 szakasz). 
Használjuk az előírt egyéni védőfelszereléseket. Lásd: 8. szakasz. 
Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó. 
Kerülni kell: az anyag bőrrel való érintkezését, szembe kerülését, belélegzését vagy 
lenyelését. 
Munkavégzés után mossunk kezet. 
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Tűzvédelmi óvórendszabályok: Gyújtó- és hőforrásoktól, nyílt lángtól, szikrától tartsuk 
távol.  
További információk:  - 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
 Technikai intézkedések és tárolási körülmények 

A termék fokozottan tűzveszélyes. Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen, zárt 
csomagolásban, közvetlen napfénytől, sugárzó hőtől, szikrától, nyílt lángtól, 
gyújtóforrásoktól védetten tárolandó. 
A palackokban túlnyomás uralkodik, napfénytől védeni kell, és nem szabad 50 oC feletti 
hőmérsékletnek kitenni. 
 A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános 
követelményeknek. Tartsa be a csomagoláson található figyelmeztetéseket. 
A palackok üresen is tartalmazhatnak robbanékony gőzöket, ezért nem szabad kiszúrni vagy 
elégetni.  

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások):  szövetek, bőrök védelme. 
 
8.  SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 

 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek 
[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]: 

  
 CAS-szám Az anyag megnevezése ÁK érték (mg/m3)    CK érték (mg/m3) 
 
 106-97-8         bután          2350   9400 
  
8.2  Az expozíció ellenőrzése: 

 Kollektív / műszaki védő intézkedések:  
Megfelelő szellőzést kell a munkahelyen biztosítani.  
Általános / higiénés védelmi intézkedés: 
Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó. 
Körültekintő felhasználással el kell kerülni a termék bőrre, szembe kerülését, permetének 
belégzését. Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos. Hideg-meleg folyóvizes, 
szappanos kézmosási lehetőséget kell biztosítani. A munka végeztével kezet kell mosni.  
Egyéni védelem: 
Belégzés elleni védelem: Nincs speciális előírás, azonban ha a munkaterület szellőzése nem 
biztosítható megfelelően, vagy a munkahelyen mért koncentráció értékek meghaladják a 
munkahelyi légtérben megengedett határértékeket, légzésvédőt kell használni. 
Kéz védelme: Folyamatos, vagy ismétlődő expozíció esetén megfelelő védőkesztyű 
használata javasolt. Ha a bőr szennyeződött, azonnal le kell mosni. 
Szemvédelem: Amennyiben a szemmel való érintkezés veszélye fennáll, használjon vegyi 
anyagok ellen védő, engedélyezett védőszemüveget. 

 Test védelem: - 
Egyéb speciális: - 
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9.  SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 
 Halmazállapot:    folyadék 
 Szín:      áttetsző 
 Szag:      oldószeres 

Halmazállapotváltozás:  
Olvadáspont : nincs adat 
Forráspont: nincs adat 

  Lobbanáspont:     < - 40 oC 
  Tűzveszélyesség:    fokozottan tűzveszélyes folyadék  
  Gyulladási hőmérséklet:   - 40 oC  
  Öngyulladási hőmérséklet:  230 oC 
  Robbanási tulajdonságok:   nincs adat   
  Bomlási hőmérséklet:   nem ismert 

Oxidálási tulajdonságok:  nem ismert 
Gőznyomás 20°C-on:   nem ismert 
Gőzsűrűség:    nem ismert 
Rel.sűrűség 20 oC-on:  0,71 kg/m3 

Oldhatóság / elegyíthetőség vízzel:  vízzel nem elegyedik 
pH 20°C-on:     nem ismert 
Viszkozitás: dinamikai 20 ˚C-on nincs meghatározva  
n-oktanol víz megoszlás:  nem ismert  

 
9.2 Egyéb információk:   - 
  
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1 Reakciókészség: Rendkívül illékony. 

10.2 Kémiai stabilitás: - 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: - 
10.4 Kerülendő körülmények: Közvetlen napfény, erős hőhatás, nyíltláng, gyújtóforrások. 
10.5 Nem összeférhető anyagok: - 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: -     
 
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 
A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék tulajdonságait leginkább 
meghatározó White spirit (lakkbenzin) toxikológiai vizsgálati eredményeit tüntettük fel. 
 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
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 Akut toxicitás: 
 

Tesztanyag Faj Vizsgálat Expozíciós 
út 

Eredmény mg/kg 
tt. 

Hivatkozás 

White spirit patkány  OECD 401 orális >5000 mg/kg tt. - 

White spirit nyúl OECD 404 dermális >2000 mg/kg tt. - 

White spirit patkány OECD 403 inhalációs 5 mg/L (4ó) - 

 
 Irritáció/maró hatás: 
 

Bőrirritáció:  
Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény  Megbíz

hatóság 
Hivatkozás 

White spirit nyúl OECD 404 irritatív - - 

 
Szemirritáció:  
Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény Megbíz 

hatóság 
Hivatkozás 

White spirit nyúl OECD 405 enyhén irritatív - - 

 
Légzőszervi irritáció: Nincsenek adatok. 
Tesztanyag Faj Vizsgálat Eredmény  Megbízhatóság Hivatkozás 

- - - - - - 

 
 Szenzibilizáció: Nem szenzibilizáló hatású.  
 Krónikus toxicitás:   
 Orális: Nincsenek elérhető adatok. 
 Dermális: Nincsenek elérhető adatok. 

Légzőszervi: Nincsenek elérhető adatok. 
Hosszabb időn át bőrön keresztül felszívódva a bőr kiszáradását vagy megrepedezését 

 okozhatja. 
 Egyéb adatok, specifikus hatások: 

Rákkeltő hatás: Nem ismert. 
Mutagén hatás: Nem ismert. 
Reprodukciót károsító hatás: Nem ismert. 

 A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: 
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  A legvalószínűbb expozíciós út: bőr, nyálkahártyák és belégzés. 
  Célszervek: központi idegrendszer, légzőrendszer, tüdők. 
 A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 

Szem: szembe kerülve irritációt okozhat (könnyezés, vörösség, szúró fájdalom). 
Belégzés: nagy koncentrációban a gőzei fáradtságot, fejfájást, 
bódultságot/kábultságot, szédülést, hányingert, normál szívveréstől való eltérést 
(arrhythmia) okozhatnak. 
Bőr: bőrirritáció nem valószínű normál használat mellett. Ismételt használata a bőr 
kiszáradását, repedezettségét okozhatja. 

  Lenyelés: hányinger. 
 
12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék tulajdonságait 
leginkább meghatározó White spirit (lakkbenzin) öko-toxikológiai vizsgálati eredményeit 
tüntettük fel. 

 
12.1 Toxicitás:  
 

Tesztanyag Teszt szervezet Időtartam Végpont 
LC 50 

(mg/l) 
Megbíz- 
hatóság 

Hivatkozás 

White spirit édesvízi hal 96 ó elhullás 1-10 - - 

White spirit vízi gerinctelenek 48 ó mozdulatlanság  1-10 - - 

White spirit zöld alga 7 nap 
biomassza 
csökkenés 

 1-10 - - 

   
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Várhatóan biológiailag könnyen lebomlik, a fotokémiai 

reakciók miatt levegőn könnyen oxidálódik. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: Tartalmazhat olyan összetevőket, amelyek hajlamosak 

bioakkumulációra. 
12.4 A talajban való mobilitás: A termék a vízen úszik. Természetes környezetben 
 szétterjedhet a talajvízben, mert a talajban egy vagy több alkotórész mobilis lehet. 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem elégíti ki a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a  nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumokat. 

12.6 Egyéb káros hatások: A termék tartalmaz olyan összetevőt, amely mérgező a vízi 
szervezetekre, és hosszantartó károsodást okozhat a vízikörnyezetben. Meg kell akadályozni, 
hogy a termék csatornába, lefolyóba, vízfolyásokba kerüljön. A vízen képződött filmréteg 
befolyásolhatja az oxigéntranszfert, így a vizi szervezeteket károsíthatja. 

 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
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13.1 Hulladékkezelési módszerek:  
 Ne engedje a terméket a csatornába. Kezelésére a  98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, 
 valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország 
 szabályozásában foglaltak az irányadók. 
 Termékmaradékot tartalmazó göngyöleg veszélyes hulladék, ezért szintén a fenti Korm. 

rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni. 
TILOS a terméket vagy maradékát, üres göngyölegét élővizekbe vagy a környezetbe juttatni. 
Még üres állapotban sem szabad a palackot felszúrni vagy elégetni. 
A száraz anyag nem veszélyes. 

  
14. SZAKASZ: Szállítási információk 
 
14.1 UN-szám: 1950 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: AEROSZOLOK, gyúlékony 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 
14.4 Csomagolási csoport: Nincsenek adatok. 
14.5 Környezeti veszélyek: Nincsenek adatok. 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincsenek adatok. 
14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: - 
 
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
 környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
453/2010/EU rendelet (2010. május 20.) a vegyi anyagok  regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS) 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások és tevékenységek részletes szabályairól 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
Munkavédelem: 
3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
Veszélyes hulladékok: 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
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98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült. 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Alkalmazási terület / korlátozások: Lásd a Termékismertetőt. 
 
A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) R és H 
mondatok teljes szövege: 
 
R 10  Kevésbé tűzveszélyes 
R 12      Fokozottan tűzveszélyes 
R 51/53   Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat 
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárosodást okozhat 
R 66  Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja 
 
H304  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H220     Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
 
A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata: 
 
CAS szám: A CAS-szám a vegyi anyagok (kémiai elemek, vegyületek) azonosítására 
használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám. 
EINECS szám: A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében megtalálható 
anyag sorszáma. (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
R-mondat: A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított 
információkat R mondatoknak nevezik. 
S- mondat: A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló mondatok. 
H-mondat: H mondat, más néven figyelmeztető mondat: egy adott veszélyességi osztályhoz 
és kategóriához rendelt mondat, amely leírja a veszélyes anyag vagy keverék jelentette 
veszély természetét, beleértve adott esetben a veszély mértékét is. 
P-mondat:  Más néven óvintézkedésre vonatkozó mondat. Egy veszélyes anyag vagy 
keverék használatából vagy ártalmatlanításából eredő expozíció káros hatásainak a lehető 
legkisebbre csökkentése vagy megelőzése céljából javasolt intézkedés (eke)t leíró mondat. 
PBT anyagok: A PBT anyagok különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC). 
vPvB anyagok: Nagyon perzisztens (nagyon nehezen lebomló) és az élő  szervezetekben 
nagyon bioakkumulatív tulajdonságokkal rendelkező, különös aggodalomra okot adó 
anyagok. 
LD50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora dózis 
okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. 
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LC50: Ez az érték azt mutatja meg, hogy az adott anyagból, vegyületből mekkora 
koncentráció okozza a kísérleti állatok 50 %-ának pusztulását 24 órán belül. 
EWC kód: (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List) Európai hulladék 
katalógus és veszélyes hulladék lista. 
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás 
időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek 
jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott 
útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség, illetve a teljes körűség igénye nélkül.  
A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem 
említett megfontolások is szükségessé válhatnak.  
Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég - a 
termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen 
vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és nem ad 
biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat 
és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul.  
A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég nem vonható felelősségre az itt 
leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló 
vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az 
itt megadott információk felhasználásával.  
A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a 
termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző 
felelőssége.  
A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a 
termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 


