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

1.1. Termékazonosító 

A termék formája : Keverékek 

Kereskedelmi megnevezés : Hranifix Premium 500 ml 

Porlasztó : Aeroszol 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra : Foglalkozásszerű használatra fenntartva 

Az anyag/készítmény felhasználása : Szórható ragasztó Kapcsolat 

Funkció/felhasználási kategória : Ragasztók, kötőanyagok 
 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Beszállító  
Hranipex Czech Republic k.s. 
J. Rýznerové 97, Komorovice  
396 01 Humpolec - Czech Republic 
T 565 501 210 
hranipex@hranipex.cz - www.hranipex.cz 

Forgalmazó  
Hranipex Kft. 
Kőrisfa u. 20. 
9027 Győr - Magyarország 
T +3696/513-390 
hranipex@hranipex.hu - www.hranipex.hu 

  

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
 

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi 
telefonszám 

Megjegyzés 

Magyarország Országos Kémiai Biztonsági 
Intézet 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató 
Szolgálat 

Nagyvárad tér 2. 
1437 Budapest, Pf. 839 
1097 Budapest 

+36 80 20 11 99  

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerintKeverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet) 

Aeroszol, 1-es kategória H222;H229   

Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2 H315   

Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2 H319   

Rákkeltő hatás Kategória 2 H351   

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis H336   

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2 H373   
    

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. bekezdést 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás  

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 

 

GHS08 

   

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Veszélyes alkotóelemek : Diklórmetán, metilén-klorid 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 
H315 - Bőrirritáló hatású 
H319 - Súlyos szemirritációt okoz 
H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat 
H351 - Feltehetően rákot okoz 
H373 - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P201 - Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat 
P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos 
a dohányzás 
P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni 
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P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem 
P260 - Az gőzök belélegzése tilos 
P280 - Védőkesztyű, szemvédő, arcvédő, védőruha  használata kötelező 
P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő 

 

 

 

2.3. Egyéb veszélyek 

Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 
besoroláshoz 

: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. A gőzök robbanásveszélyes elegyet 
alkothatnak a levegővel. 

PBT: még nincs értékelve 

vPvB: még nincs értékelve 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Anyagok 

Nem alkalmazható 

3.2. Keverékek 
 

 

 

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

Diklórmetán, metilén-klorid 
 

(CAS-szám) 75-09-2 
(EK-szám) 200-838-9 
(Index-szám) 602-004-00-3 

15 - 20 Carc. 2, H351 
Skin Irrit. 2, H315* 
Eye Irrit. 2, H319* 
STOT SE 3, H336* 
STOT RE 2, H373* 

Propán 
 

(CAS-szám) 74-98-6 
(EK-szám) 200-827-9 
(Index-szám) 601-003-00-5 

10 - 15 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 
 
megjegyzés U 

Bután 
 

(CAS-szám) 106-97-8 
(EK-szám) 203-448-7 
(Index-szám) 601-004-00-0 

5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 
 
megjegyzés C 
megjegyzés U 

Isobután 
 

(CAS-szám) 75-28-5 
(EK-szám) 200-857-2 
(Index-szám) 601-004-00-0 

5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 
 
megjegyzés C 
megjegyzés U 

 

 
 

 

Megjegyzések : megjegyzés C : Egyes szerves anyagok forgalomba hozhatók vagy mint egy adott izomer vagy 
több izomer keverékeként. Ebben az esetben a beszállítónak a címkézésben meg kell adnia, 
hogy az anyag egy adott izomer-e, vagy pedig izomerek keveréke. 

megjegyzés U  : Gázok forgalomba hozatalakor azokat „Nyomás alatt álló gázok”-ként, a 
sűrített gázok, a cseppfolyósított gázok, mélyhűtött cseppfolyósított gázok vagy oldott gázok 
csoportjának egyikébe kell besorolni. A csoportot a gáz csomagolása szerinti fizikai állapot 
határozza meg, és ezért azt esetenként kell hozzárendelni. 

*Származó információk szerint az vállalkozó. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 
  

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Öntudatlan személynek sohasem szabad semmit a szájába adni. Rosszullét esetén orvoshoz 
kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni!. Feltehetően rákot okoz. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Az érintett 
személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 
tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Lemosás bő szappanos vízzel. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. 
Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Sürgősen forduljon orvoshoz. 
 

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

Tünetek/hatások : Tartós és ismételt érintkezést oldószerekkel vezethet tartós egészségügyi problémák. A 
súlyossága leírt tünetek koncentrációjától függ és a behatás időtartamát. Abban az esetben, a 
túlzott kitettség szerves oldószerek korlátozhatja a tevékenység a központi idegrendszer, és 
okozott szédülés és mérgezés, és a nagyon nagy koncentrációban okozott eszméletvesztés és 
halál. Abban az esetben, a túlzott kitettség szerves oldószerek korlátozza a tevékenységét a 
központi idegrendszer és az okozott szédülést és mérgezést, és nagyon magas 
koncentrációban és, okoz eszméletvesztést és halált. Károsítja a szerveket. 
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Tünetek/hatások belégzést követően : Légszomj. Köhögés. Mellkasi szorítás. Feszülésérzés a mellkasban. Torokfájás. Álmosságot 
vagy szédülést okozhat. 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést 
követően 

: Bőrirritáló hatású. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően 

: Súlyos szemirritációt okoz. 

Tünetek/hatások lenyelést követően : Okozhat fájdalom és bőrpír a száj és a torok. 

Krónikus tünetek : Hosszú távú orális expozíció. . Rákot okozhat (karcinogán hatású lehet). Máj- és 
vesekárosodás. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés.  
Abban az esetben kitettség diklór-metán: Ne adjon semmilyen készítmények adrenalin-efedrin csoportban. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Hab. Száraz oltópor. Szén-dioxid. Vízpermet. Homok. 

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat. 
 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Robbanásveszély : A gőzök a levegőnél nehezebbek és szétterjednek a talajszinten. A meleg hatására a zárt 
tárolóeszközökben megnövekszik a nyomás és szétrobbanhatnak, elősegítik a tűz terjedését 
és növelik az égések és sérülések  kockázatát. 

Reakciókészség tűz esetén : Hevítéskor/égésko: a hő környezetbe jutásának eredménye a megnövekedett tűz- 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Hidrogén-klorid. Szén-oxidok (CO és CO2). Foszgén. Klór. 
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Tűz elleni elővigyázatossági intézkedések : A területet ki kell üríteni. Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 

Oltási szabály : A tűz oltását robbanásveszély miatt távolból kell végezni. A hőnek kitett konténereket hűtsük 
vízpermettel vagy vízköddel. Bármilyen égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjon el. Kerülje, 
hogy a használt tűzoltóvíz szennyezze a környezetet. TILOS a tűz oltása, ha az 
robbanóanyagra átterjedt. A területet ki kell üríteni. 

Védelem tűzoltás közben : Védőfelszerelés nélkül ne lépjen be a tűz zónájába, beleértve a légzőkészüléket is. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Általános intézkedések : Nyílt lángtól tartsa magát távol. Ne dohányozzon. Ha lehet, fölösleges kockázat nélkül tartsa 
magát távol a tűztől. Távolítson el minden gyújtóforrást. Különleges óvintézkedésre van 
szükség az elektrosztatikus kisülések megelőzésére. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Vészhelyzeti tervek : Tartsa távol azokat, akikre nincs szükség. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : További információkért lásd a 8. szakaszt:  "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". Az 
előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Kerülni kell a bőrrel való érintkezés.  
A tisztító munkacsoportoknak megfelelő védőeszközöket  kell biztosítani. Kerülje a Aeroszol. 
belélegzését. 

Vészhelyzeti tervek : Biztosítson megfelelő szellőzést. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. Akadályozza meg csatornákba és ivóvízbe jutást. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült 
a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Visszatartásra : A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Kerülje a gyújtóforrásokat. 

Tisztítási eljárás : A kiömlött terméket a lehető leggyorsabban itassa fel közömbös szilárd anyaggal, pl. agyaggal 
vagy kovafölddel. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó. 

Egyéb információk : A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben 
kell ártalmatlanítani. 

 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd a 8. szakasz és a 13. szakasz. 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

További veszélyek a kezelés során : Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Biztosítson megfelelő szellőzést a munkaterületen a gőzök kialakulásának megelőzése 
érdekében. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Használat előtt ismerje meg 
az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. Ne használja addig, amíg az összes biztonsági 
óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. Kerülje a permet belélegzését. Kizárólag 
szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 

Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A szennyezett ruhát újbóli 
használat előtt ki kell mosni. Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa 
meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitett testfelületet. 

 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Kövesse a megfelelő földelési eljárást a statikus 
elektromosság megelőzése érdekében. 

Tárolási feltételek : Csak az eredeti tárolóedényben, hűvös és jól szellőző helyen, a következőktől távol tartsa: 
Hőforrás, Közvetlen napsugárzás. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. 
Tárolja tűzbiztos helyen. 

Összeférhetetlen termékek : Erős savak. Erős bázisok. Oxidálószer. alkálifémek. 

Nem összeférhető anyagok : Gyújtóforrás. Közvetlen napsugárzás. Hőforrás. 

Tárolási terület : Jól szellőző helyen tárolandó. Elzárva tárolandó. 

Különleges csomagolási előírások : Az eredeti edényben tartandó. Zárt edényben tárolandó. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

diklórmetán, metilén-klorid (75-09-2) 

EU Helyi megnevezés Methylene chloride 

EU IOELV TWA (mg/m³) 353 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 706 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 200 ppm 

EU Megjegyzések: Skin. SCOEL Recommendations (2009) 

Magyarország Helyi megnevezés DIKLÓRMETÁN 

Magyarország AK-érték 10 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 10 mg/m³ 

Magyarország Megjegyzések (HU) i; VI. 
 

propán (74-98-6) 

EU Helyi megnevezés Propan 

EU IOELV TWA (mg/m³) 1800 

EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm 
 

bután (106-97-8) 

EU Helyi megnevezés Butan 

EU IOELV TWA (ppm) 600 ppm 

EU IOELV STEL (ppm) 750 ppm 

Magyarország Helyi megnevezés n-BUTÁN 

Magyarország AK-érték 2350 mg/m³ 

Magyarország CK-érték 9400 mg/m³ 

Magyarország Megjegyzések (HU) IV. 
 

Ellenőrzési módszerek 

Ellenőrzési módszerek Munkahelyi kitettség - A vegyi anyagok mérési eljárásainak végrehajtásával kapcsolatos 
általános követelmények 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

A keletkező gázt/aeroszoltnem szabad belélegezni. Biztosítsa a munkahely jó szellõzését. Tartsa távol nyílt lángtól, meleg felületektől és 
gyújtóforrástól. 

Egyéni védőfelszerelés: 

Kerüljön minden szükségtelen expozíciót. 
   

Kézvédelem: 

Kesztyűt oldószerekkel szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt), a dolgozókat alapvető oktatásban kell részesíteni. Mosson kezet 
vízzel és szappannal. Kézkrém. 
 

Szemvédelem: 

Használjon aeroszol köd elleni védelemre szolgáló EN 166 szerinti személyi szemvédő eszközt 
 

Bőr- és testvédelem: 

Megfelelő védőruházatot kell viselni 
  

Légutak védelme: 

Ha a termék használatának módja belégzési expozíció kockázatával jár, ajánlott megfelelő légzésvédő eszközt használni. Ajánlott: AX szűrő (barna 
  

     

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. Ne lépje túl az expozíciós határértékeket(foglalkozási expozíciós határérték). 

Egyéb információk: 

Használat közben tilos az evés, ivás vagy dohányzás. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot : Folyékony 
  

Szín : Tiszta. 
  

Szag : Oldószer szaga.  

Szagküszöbérték : 100 - 280 ppm (Diklórmetán) 
  

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : 27,5 (Diklórmetán) 
  

Olvadáspont : -97 °C 
  

Fagyáspont : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Forrásponttartomány : 40 °C (Diklórmetán) 
  

Lobbanáspont : -90 °C (Zárttéri) 
  

Öngyulladási hőmérséklet : > 556,1 °C 
  

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Rendkívül tűzveszélyes gáz,Nem tűzveszélyes,Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
  

Gőznyomás : 482633 kPa @21.1°C 
  

Relatív gőznyomás 20 °C-on : 2,15 (Levegő = 1) 
  

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Sűrűség : 1,3 g/l @25°C 

Oldékonyság : Vízben nem oldódik. 
Víz: (Hansen solubility test parameter) 
  

Log Pow : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
  

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Alsó robbanási határ (ARH) : 12 térf. % 

Felső robbanási határ (FRH) : 19 térf. % 
 

9.2. Egyéb információk 

VOC-tartalom : 100 % 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

A termék normál használati, tárolási és szállítási körülmények között stabil. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál használat mellett stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Normál használat mellett stabil. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Közvetlen napsugárzás. Hő. Szikra. Nyílt láng. Túlhevítés. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Oxidálószer. Alkálifémek. Erős savak. Erős bázisok. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek. füst. Szén-monoxid. Szén-dioxid. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 
teljesülnek) 

 

 

diklórmetán, metilén-klorid (75-09-2) 

LD50 szájon át, patkány > 2000 mg/kg 

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

LC50 inhaláció, patkány (Pára/Por - mg/l/4 óra) 52 mg/l/4ó 
 

propán (74-98-6) 

LC50  belégzés patkány (ppm) > 800000 15 perc 
 

bután (106-97-8) 

LC50  belégzés patkány (mg/l) 90 mg/l 
 
 

Bőrkorrózió/bőrirritáció : Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 
teljesülnek) 

Kiegészítő adatok : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 
teljesülnek) 

Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek 

Rákkeltő hatás : Feltehetően rákot okoz. 
 

 

Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 
teljesülnek) 

Kiegészítő adatok : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 

 

 

Aspirációs veszély : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 
teljesülnek) 

Kiegészítő adatok : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek 
 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

Porlasztó Aeroszol 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 

Ökológia - általános : Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem teljesülnek. 
 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

LC50 halak 1 > 100 mg/l (becslés) 
 

diklórmetán, metilén-klorid (75-09-2) 

LC50 halak 1 193 mg/l (Fathead minnow) 
 

bután (106-97-8) 

LC50 halak 1 24,11 (24,11 - 147,54) mg/l 

EC50 Daphnia 1 14,22 (14,22 - 69,43) mg/l 

EC50 72h alga  1 7,71 (7,71 - 19,37) mg/l 
 

Isobutane (75-28-5) 

LC50 halak 1 24,11 (24,11 - 147,54) mg/l 

EC50 Daphnia 1 14,22 (14,22 - 69,43) mg/l 

EC50 96h alga  (1) 7,71 (7,71 - 19,37) mg/l 
 

 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

Perzisztencia és lebonthatóság A termék biológiailag nem lebontható. 

Biológiai lebomlás < 26 % (OECD 301C – Mixture) 
 

propán (74-98-6) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. Gyorsan oxidálódik a levegő fotokémiai reakciók. 
 

bután (106-97-8) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 
 

Isobutane (75-28-5) 

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag könnyen lebomlik. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódásnak kicsi a valószínûsége. 
 

diklórmetán, metilén-klorid (75-09-2) 

Log Pow 1,25 

Bioakkumulációs képesség Kis mértékű biológiai felhalmozódás. 
 

bután (106-97-8) 

Log Pow 1,09 - 2,8  @ 20 °C and pH 7 
 

Isobutane (75-28-5) 

Log Pow 1,09 - 2,8 @ 20 °C and pH 7 

Bioakkumulációs képesség Nincs megállapítva. 
 

12.4. A talajban való mobilitás 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

Ökológia - talaj Illékony anyag. vízben oldhatatlan. Nehezebb, mint a víz. Potenciálja alacsony 
talajadszorpciós. 

 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

HRANIFIX 500 ml (Aerosol)  

PBT: még nincs értékelve 

vPvB: még nincs értékelve 
 

Összetevő  

diklórmetán, metilén-klorid (75-09-2) Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait  
Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 

propán (74-98-6) Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait  
Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 

bután (106-97-8) Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait  
Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 

isobután (75-28-5) Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének PBT-kritériumait  
Ez az anyag nem elégíti ki a REACH-rendelet XIII. mellékletének vPvB-kritériumait 
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12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő adatok : Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : A veszélytelenítés a megfelelő szabályozás szerint történik. A selejtes vagy sérült termék 
megsemmisítését a gyártó utasítása vagy a helyi szabályozás szerint kell végrehajtani. A 
veszélytelenítést lehetséges, hogy csak az arra engedélyezett személy végezheti el. A hulladék 
osztályozása és megsemmisítése során a hulladék előállítójának utasításaival összhangban 
járjon el. 

Hulladékkezelési módszerek : Nyomástartó tartály. Ne fúrjuk meg vagy ne égessük el használat után sem. 

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó 
ajánlások 

: Ne dobja a hulladékot csatornába. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : A hatályos helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Nyomástartó tartály. 
Ne fúrjuk meg vagy ne égessük el használat után sem. A tartalom/edény elhelyezése 
hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő pont a helyi, regionális, nemzeti 
és/vagy nemzetközi szabályozásokkal összhangban. 

Kiegészítő adatok : Tűzveszélyes gőzök halmozódhatnak fel a tartályban. 

Ökológia - hulladékanyagok : Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

HP-kód : HP3 - Tűzveszélyes: 
— egyéb tűzveszélyes hulladék: tűzveszélyes aeroszolok, tűzveszélyes önmelegedő hulladék, 
tűzveszélyes szerves peroxidok és tűzveszélyes önreaktív hulladék. 
HP4 - »Irritáló – bőrirritáció és szemkárosodás«: olyan hulladék, amely a bőrrel vagy szemmel 
érintkezve bőrirritá ciót vagy szemkárosodást okozhat. 
HP5 - »Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás«: olyan hulladék, amely egyszeri vagy 
ismétlődő expozíciót követően célszervi toxicitást okozhat, vagy amely aspiráció következtében 
akut toxikus hatást okoz. 
HP7 - »Rákkeltő (karcinogén)«: olyan hulladék, amely rákot okoz vagy növeli annak 
incidenciáját. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

ADN / ADR / IATA / IMDG / RID előírásainak megfelelően 
 
 

 

14.1. UN-szám 

UN-szám (ADR) : 1950 

UN-szám (IMDG) : 1950 

UN-szám (IATA) : 1950 

UN-szám (ADN) : 1950 

UN-szám (RID) : 1950 
 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : AEROSZOLOK 

Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : AEROSZOLOK 

Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Aerosols, flammable 

Helyes szállítási megnevezés (ADN) : AEROSZOLOK 

Helyes szállítási megnevezés (RID) : AEROSZOLOK 

Fuvarokmány leírása (ADR) : UN 1950 AEROSZOLOK (Diklórmetán; propán; bután; isobután), 2.1, (D) 

Fuvarokmány leírása (IMDG) : UN 1950 AEROSZOLOK (Diklórmetán; propán; bután; isobután), 2.1 

Fuvarokmány leírása (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable (Dichloromethane, methylene chloride ; Propane ; Butane), 2.1 

Fuvarokmány leírása (ADN) : UN 1950 AEROSZOLOK (Diklórmetán; propán; bután; isobután), 2.1 

Fuvarokmány leírása (RID) : UN 1950 AEROSZOLOK (Diklórmetán; propán; bután; isobután), 2.1 
 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : 2.1 

Veszélyességi címkék (ADR) : 2.1  

 : 

 

IMDG   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : 2.1 
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Veszélyességi címkék (IMDG) : 2.1  

 : 

  

IATA   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : 2.1 

Veszélyességi címkék (IATA) : 2.1 

 : 

 

ADN   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : 2.1 

Bárcák (ADN) : 2.1  

 : 

 

RID   

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : 2.1 

Veszélyességi címkék (RID) : 2.1  

 : 

 
 

14.4. Csomagolási csoport 

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható 

Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható 
 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : Nem 

Tengeri szennyező anyag : Nem 

Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

- Szárazföldön történő szállítás 
  

Klasszifikációs kód (ADR)  : 5F  

Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l 

Engedményes mennyiség (ADR) : E0 

Csomagolási utasítások (ADR) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2  

Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9  

Szállítási kategória (ADR) : 2 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (ADR) 

: V14 

Szállítás - Különleges előírások az 
árukezelésre, be- és kirakásra (ADR) 

: CV9, CV12 

Szállítás - Különleges előírások a jármű 
üzemeltetésre (ADR) 

: S2 

Alagútkorlátozási kód (ADR) : D  

- Tengeri úton történő szállítás 
  

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Korlátozott mennyiség (IMDG) : SP277 
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Engedményes mennyiség (IMDG) : E0 

Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP87, L2 

EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

Rakodási kategória (IMDG) : Nincs 

Tárolás is kezelés (IMDG) : SW1, SW22 

Elkülönítés (IMDG) : SG69 

- Légi úton történő szállítás 
  

Engedményes mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: E0 

Korlátozott mennyiségek utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: Y203 

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

: 30kgG  

Csomagolási utasítás utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség utasszállító és 
teherszállító repülőgépen (IATA) 

: 75kg 

Csomagolási előírások csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 203 

Maximális nettó mennyiség csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) 

: 150kg 

Különleges rendelkezés (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-kód (IATA) : 10L 

- Belföldi folyami szállítás 
  

Osztályozási kód (ADN) : 5F  

Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L 

Engedményes mennyiség (ADN) : E0 

Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A 

Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04  

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 1 

- Vasúti szállítás 
  

Klasszifikációs kód (RID) : 5F  

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625 

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L 

Engedményes mennyiség (RID) : E0 

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP02 

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2 

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9  

Szállítási kategória (RID) : 2 

Szállítás - Különleges előírások a 
küldeménydarabokra (RID) 

: W14 

Szállítás - Különleges előírások az 
árukezelésre, be- és kirakásra (RID) 

: CW9, CW12 

Expressz csomagok (RID) : CE2 

Veszélyt jelölő szám (RID) : 23 
 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti 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 
 

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 
és korlátozásáról (REACH) 
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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 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról  

15.1.2. Nemzeti előírások 

Magyarország 

Javaslatok Magyarországi 
Szabályozás 

: 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 

26/2000(IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről. 

2012 CLXXXV törvény a hulladékról. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és a veszélyes anyagokkal és 
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 

 

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést 
  

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Utalások változásra: 

Szakasz Változott tétel Módosítás Megjegyzések 

2.2 Biztonsági mondatok Módosítva -- 

3.2 Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk Hozzáadva Hajtóanyag információ 

8.1 Occupational Exposure Limits Hozzáadva Propán, bután 
 

 
Rövidítések és betűszavak: 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

ATE Akut toxicitási érték 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

CLP Osztályozásról, Címkézésről és Csomagolásról szóló rendelet; 1272/2008/EK rendelet 

DMEL Származtatott minimális hatást okozó szint 

DNEL Származtatott hatásmentes szint 

EC50 Közepesen hatásos koncentráció 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

IOEL Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek 

LC50 Közepesen letális koncentráció 

LD50 Közepesen letális dózis 

LOAEL Minimálisan észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

NOAEC Nem észlelhető kedvezőtlen hatás koncentrációja 

NOAEL Nem észlelhető kedvezőtlen hatás szintje 

NOEC Nem észlelhető hatás koncentrációja 

OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező  

PNEC Becsült hatásmentes koncentráció(k) 

REACH A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

SDS Biztonsági adatlap 

STP Szennyvíztisztító telep 

TVL - STEL Határértéket - Rövid idejű expozíciós határérték 

TVL - TWA Határértéket - Idővel súlyozott átlagos 

VOC Illékony szerves vegyületek 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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Adatforrások : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/ 
45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.  

Dissemination portal ECHA https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals.  

SDS GRABFAST GOLD, Dátuma 17.5.2016 Verzió 4.0 

SDS HRANIFIX 500 ml, Dátuma 17.5.2016 Verzió 4.0 

Betanítási 
útmutatások 

: A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti használatot jelent. Adjon az alkalmazottak 
SDS. Kövesse általános szabályok kezelése Anyagok és / vagy keverékei. 

Egyéb 
információk 

: Nincs. 

 

 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Carc. 2 Rákkeltő hatás Kategória 2 

Eye Irrit. 2 Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2 

Flam. Gas 1 Tűzveszélyes gázok Kategória 1 

Press. Gas Nyomás alatt lévő gázok 

Press. Gas (Comp.) Nyomás alatt lévő gázok: Sűrített gáz 

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció Kategória 2 

STOT RE 2 Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció Kategória 2 

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz 

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

H315 Bőrirritáló hatású 

H319 Súlyos szemirritációt okoz 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 

H351 Feltehetően rákot okoz 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket 
 

 
A keverékek osztályozása és alkalmazott eljárás a keverékek osztályozásánál az (EK) 1272/2008 [CLP] rendeletnek megfelelően:  

Aerosol 1 H222;H229 Vizsgálati adatok alapján 

Skin Irrit. 2 H315 Számítási módszer 

Eye Irrit. 2 H319 Számítási módszer 

Carc. 2 H351 Számítási módszer 

STOT SE 3 H336 Szakértői megítélés 

STOT RE 2 H373 Számítási módszer 
 

 

 
 
SDS EU  (REACH II. melléklet) 

 
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 
 

https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals

