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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
A termék formája : Keverékek 

Az anyag/készítmény neve : Hranifix SMART 500 ml 

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

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 

Fő használati kategória : Ipari felhasználás 

Az anyag/készítmény felhasználása : ragasztók 

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

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 szerint Keverékek/Anyagok: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelete szerint (REACH II. melléklet) 

Aeroszol, 1. kategória H222;H229   

Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória H315   

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. kategória H319   

Rákkeltő hatás, 2. kategória H351   

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, Narkózis H336   

Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció, 2. kategória 

 

 

H373   

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt 

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások 

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb 

expozíció esetén károsíthatja a szerveket. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Bőrirritáló hatású. Súlyos szemirritációt okoz. 

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 : diklór-metán 

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. 

Forgalmazó 

Hranipex Czech Republic k.s. 

J. Rýznerové 97, Komorovice  

396 01 Humpolec - Czech Republic 

T 565 501 210 

help@ecomole.com - www.hranipex.cz 

Beszállító 

Hranipex Kft. 

Kőrisfa u. 20. 

9027 Győr - Magyarország 

T +3696/513-390 

hranipex@hranipex.hu - www.hranipex.hu 

mailto:help@ecomole.com
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) : P260 - Az köd, gőzök, permet belélegzése tilos. 
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. 
P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 
 

Aeroszol irányelv (75/324/EGK) : P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. 
Tilos a dohányzás. 
P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. 
P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

P410+P412 - Napfénytől védve. Ne tegye ki 50 ° C /> fölé. 50 °C, 122 °F. 

2.3. Egyéb veszélyek 
Egyéb veszélyek, amelyek nem vezetnek 
besoroláshoz 

: A termék nem felel meg a PBT és vPvB besorolás feltételeinek. 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. Anyagok 
Nem alkalmazható 

3.2. Keverékek 
 

 
 

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

diklór-metán; metilén-klorid (CAS-szám) 75-09-2 
(EK-szám) 200-838-9 
(Index-szám) 602-004-00-3 

< 30 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 2, H373 

 

 
 

 
 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Elsősegélynyújtás általános : Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. Ha lehet, mutassa meg 

neki ezt az adatlapot. Ennek hiányában mutassa meg  a csomagolást vagy a címkét. 

Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, 
hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, mesterséges 
lélegeztetést kell adni. Légzési problémák esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Mossa le a bőrt szappanos vízzel. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. Bőrirritáció 
esetén: orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: A szemöblítést azonnal és alaposan jól tágranyitott szemmel kell végezni (minimum 15 
perc). Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. 

Elsősegélynyújtás lenyelést követően : TILOS hánytatni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Tünetek/hatások : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Tünetek/hatások bőrrel való érintkezést követően : Irritáció. 

Tünetek/hatások szemmel való érintkezést 
követően 

: Szemek irritációja. 

Krónikus tünetek : Feltehetően rákot okoz. Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a 
szerveket. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Abban az esetben kitettség diklór-metán: Ne adjon semmilyen készítmények adrenalin-efedrin csoportban. Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 
A megfelelelő oltóanyag : Szén-dioxid. Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. 

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízsugarat, ami szétterjesztheti a tüzet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Robbanásveszély : Levegőnél sűrűbb gőzök; a talajszinten helyüket változtathatják. Távolról meggyulladhat. 
Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Reakciókészség tűz esetén : # szétbomlik hőmérséklet-növekedésnek kitéve#: mérgező és korrozív gázok/gőzök 
környezetbe jutása (klorin, hidrogén-klorid). 
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Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Szén-oxidok (CO és CO2). Foszgén. Klór. Hidrogén-klorid. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Oltási szabály : Ne lélegezze be a tűz füstjét vagy a lebomlás gőzeit. Ha lehetséges, távolítsa el a 

termékeket a sértetlen tartályokból a veszélyes területről.  A nagy hõnek kitett 
tárolóedényeket porlasztott vízzel hűtse. 

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes 
védőruházat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : Használja az ajánlott egyéni védőeszközt. 

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. Távolítson el minden gyújtóforrást. Nyílt láng és szikra, 
valamint a dohányzás tilos. Kerülje  az anyaggal való közvetlen érintkezést. Távolítsa el és 
különítse el a szennyeződött ruházatot és cipőket. Kerülje a köd, permet, gőzök 
belélegzését. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Védőfelszerelés : Csak megfelelõ védõfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. 
szakaszt:  "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem". 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne engedje a terméket a környezetbe jutni. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Tisztítási eljárás : Amennyiben lehetséges, hagyja a kiömlött terméket elpárologni, felügyelet mellett. 

Biztosítson megfelelő szellőzést. 

Egyéb információk : Az üres tárolóeszközöket óvatosan kezelje, mert a maradék gőzök tűzveszélyesek. A 
szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben 
kell ártalmatlanítani. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. szakaszt az alkalmazandó egyéni védőeszközökkel kapcsolatban. Lásd a 13. fejezetet a tisztításból származó hulladék 

ártalmatlanításával kapcsolatban. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem 

értette. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülni kell a 
bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a köd, permet, gőzök belélegzését. 
Használjon egyéni védőfelszerelést. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó 
hő. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, 
nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A tárolóedényt és a 
fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat 
után sem. 

Higiénés intézkedések : A helyes ipari higiénés és biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. A szennyezett 
ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy 
dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Tárolási feltételek : Tartsa száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Ne érje meleg és közvetlen napsütés. Tartsa  

az eredeti csomagolásban. Mindig tartsa a tartályt függőleges helyzetben. Elzárva 
tárolandó. 

Nem összeférhető anyagok : Erős savak. Erős bázisok. Erõs oxidálószerek. Alkáli fémek. 

Tárolási hőmérséklet : Tárolás szobahőmérsékleten 

Hő- és gyújtóforrás : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

EU Helyi megnevezés Methylene chloride; Dichloromethane 

EU IOELV TWA (mg/m³) 353 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 706 mg/m³ 
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diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

EU IOELV STEL (ppm) 200 ppm 

EU Megjegyzések skin 

EU Jogszabályi hivatkozás COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

 

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. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Biztosítson megfelelő szellőzést. Rendszeresen, és minden esetben mérni kell a határérték koncentrációt, ha a körülményekben olyan változások 
következnek be, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók expozíciójára. 

Egyéni védőfelszerelés: 

Kerüljön minden szükségtelen expozíciót. Használjon megfelelő védőfelszerelést. 
 

  

Kézvédelem: 

Vegyvédelmi kesztyűk (az EN 374 Euróbai Szabványnak, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően) 
 

Szemvédelem: 

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

Bőr- és testvédelem: 

A használati körülmények szerint használjon védőkesztyűt, kötényt, csizmát, fej- és arcvédőt 
  

Légutak védelme: 

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Szűrőtípus: AX 
 

Környezeti expozíció-ellenőrzések: 

Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

Egyéb információk: 

Ügyeljen arra, hogy a kezelők képzettek legyenek és minimálisra csökknetsék a pára ködöknek való expozíciót. A szennyezett ruhát újbóli 
használat előtt ki kell mosni. A terméket megfelelő ipari higiéné és biztonsági eljárások mellett kell kezelni. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Szín : Tiszta/ piros. 

Szag : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Olvadáspont : Nem alkalmazható 

Fagyáspont : -97 °C 

Forrásponttartomány : 40 °C 

Lobbanáspont : -90 °C Zárt csésze 

Öngyulladási hőmérséklet : > 556,1 

Bomlási hőmérséklet : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) : Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. 

Gőznyomás : 70 psig (21.1 °C) 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : 2,15 

Relatív sűrűség : Adatok nem állnak rendelkezésre 
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Sűrűség : 1,3 g/ml (25 °C) 

Oldékonyság : Oldhatatlan. 

Log Pow : 1,25 

Viszkozitás, kinematikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Viszkozitás, dinamikus : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 

Oxidáló tulajdonságok : Adatok nem állnak rendelkezésre 

Alsó robbanási határ (ARH) : 12 térf. % 

Felső robbanási határ (FRH) : 19 térf. % 

9.2. Egyéb információk 
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség 
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 
Normál körülmények között stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Szokványos felhasználási  körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 
Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Óvja az anyagot a közvetlen napfénytől. Ne porlassza a terméket meleg felületekre. Tilos 

nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a 

dohányzás. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Erős savak. Erős bázisok. Erős oxidálószer. Alkáli fémek. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 

teljesülnek) 

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

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

 

diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

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

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

LC50 inhaláció, patkány (Gőzök -  mg/l/4 óra) 52 mg/l/4ó (OECD 402) 

 
 

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) 

Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva (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) 

 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 

diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

LOAEC (belégzés, patkány, gőz) 2000 ppm (OECD 451) 

 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás 
(STOT) 

: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket. 
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diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

NOAEC (belégzés,patkány,gőz,90 nap) 200 ppm (OECD 453) 

 

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

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 
Akut akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva (Tekintettel a rendelkezésre álló adatokra, a besorolás szempontjai nem 

teljesülnek) 

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

 

Hranifix smart 500 ml  

LC50 halak 1 > 100 mg/l becsült érték 

 

diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 

LC50 halak 1 193 mg/l (Fathead minnow) 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Hranifix smart 500 ml  

Perzisztencia és lebonthatóság Biológiailag nehezen lebontható. 

Biológiai lebomlás < 26 % 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Hranifix smart 500 ml  

Log Pow 1,25 

Bioakkumulációs képesség Biológiailag nem halmozódik fel. 

 

12.4. A talajban való mobilitás 

Hranifix smart 500 ml  

Ökológia - talaj Kis mobilitás (talaj). 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Hranifix smart 500 ml  

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 
 

Összetevő 

diklór-metán; metilén-klorid (75-09-2) 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 

12.6. Egyéb káros hatások 
Egyéb káros hatások : Nem ismert. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Regionális jogszabályok (hulladék) : Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell 
hulladékba dobni. 

Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások : Ne dobja a hulladékot csatornába. Ne öntse csatornába vagy vízfolyásokba. 

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok : Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. 

Kiegészítő adatok : Ne dobja el a háztartási hulladékokkal együtt. Az üres tárolóeszközöket óvatosan kezelje, 
mert a maradék gőzök tűzveszélyesek. 

Ökológia - hulladékanyagok : Akadályozza meg az anyag környezetbe jutását. 

Európai hulladék katalógus kód (EWC) : 14 06 03* - egyéb oldószer és oldószer keverék 
15 01 04 - fém csomagolási hulladék 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-szám 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

AEROSZOLOK AEROSZOLOK Aeroszolok, tűzveszélyes AEROSZOLOK AEROSZOLOK 

Fuvarokmány leírása 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1, (D) 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
 

UN 1950 Aeroszolok, 
tűzveszélyes , 2.1 

 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1 

 

UN 1950 AEROSZOLOK, 
2.1 

 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Csomagolási csoport 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Tengeri szennyező anyag : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

További információk nem állnak rendelkezésre 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

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 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 

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 (CLP) 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Magyarország 

Magyarország területén hatályos jogszabályok : 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 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Rövidítések és betűszavak: 

ADR Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás 

ADN Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

RID A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

SDS Biztonsági adatlap 

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

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

LC50 Közepesen letális koncentráció 

LD50 Közepesen letális dózis 

NOEC Nem észlelhető hatás koncentrációja 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

Adatforrások : Osztályozás összhangban az Anygok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról 
szóló (SEA) Rendelettel, amely Hivatalos Közlöny 28848-as számában jelent meg 2013 December 11-én. 
Az ECHA portálja https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals.  

SDS IMPACT II (Sprayable Contact Adhesive), dátum 17.05.2016, verzió 4.0 

Betanítási útmutatások : Biztonsági képzés vegyszeradagolásra. 
 
 

 A H és az EUH mondatok teljes szövege: 

Carc. 2 Rákkeltő hatás, 2. kategória 

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

Flam. Gas 1 Tűzveszélyes gázok, 1. kategória 

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

Skin Irrit. 2 Bőrmarás/ bőrirritáció, 2. kategória 

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

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória, 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 Szakértői megítélés 

Skin Irrit. 2 H315 Számítási módszer 

Eye Irrit. 2 H319 Számítási módszer 

Carc. 2 H351 Számítási módszer 

STOT SE 3 H336 Számítási módszer 

STOT RE 2 H373 Számítási módszer 
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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 


