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BIZTONSÁGI ADATLAP 
 
 
 
 

 

1.1.  Termékazonosító: 

LAURIZ’ART PUR CLEAR COAT AQUA KOMP A  

 
Termékkód: 130 

 
1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

KétkomponensŰ Vízoldható befejező lakossági, ipari felhasználásra. 

 
1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
1.4.  

INSOL TRADE KFT 

1024 Budapest 

Forint utca 5. 
Tel.: 06 30 257 7690 

 
1.4.1. Felelős személy neve: - 

E-mail: sales@laurizproducts.com 

 
1.5.  SÜRGősségi telefonszám: EgészségÜGYi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Tel.: 06 80 201 199 (0-24 h) 

 
 

 

2.1. A keverék osztályozása: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet (CLP) alapján: 

 
Nem minőSÜl veszélyes keveréknek. 

 
Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek. 

 
2.2.  Címkézési elemek: 

 

Figyelmeztető H-mondatok: nincsenek. 

Az óvintézkedésekre vonatkozó P-mondatok: nincsenek. 

Nem a lakosságnak szánt keverék címkéjén felTÜNtetendő: 

EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 
2.3.  Egyéb veszélyek: 

A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy környezetkárosító hatása. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. 

Endokrin károsító tulajdonság: A rendelkezésre álló adatok alapján nem tartalmaz endokrin károsító anyagot. 

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

mailto:sales@laurizproducts.com
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3.1. Anyag: 

Nem alkalmazható. 

 
3.2.  Keverék: 

 
 

Megnevezés 

 

CAS-szám 

EK-szám / 

ECHA lista 

szám 

 
REACH 

reg. szám 

 
Konc. 

(%) 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet 
szerint (CLP) 

Veszély- 
piktogram 

Veszély- 
kategória 

H-mondat 

 
2-Butoxietanol* 

Indexszám: 

603-014-00-0 

 

 
111-76-2 

 

 
203-905-0 

 

 
- 

 

 
2,5-3 

 

GHS07 

Figyelem 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 
Skin Irrit. 2 

H302 

H312 

H332 

H319 
H315 

Oldószer benzin 

(ásványolaj), 

könnyű aromás 

Indexszám: 

649-356-00-4 

P. megjegyzés 

 
 

64742-95-6 

 
 

265-199-0 

 
 

- 

 
 

2,5-3 

 

 
GHS08 

Veszély 

 
 

Asp. Tox. 1 

 
 

H304 

 
*: Munkahelyi levegőben megengedett határértékkel rendelkező anyag. 

 
P. megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 

tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EINECS-szám: 200–753–7) tartalmaz. 

 
2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

szájon át: ATE = 1200 mg/ttkg 

 
A H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 
 

 

4.1.  Az elsősegély-nyÚjtási intézkedések ismertetése: 

 LENYELÉS: 

Teendők: 

 
 
 

 BELÉGZÉS: 

Teendők: 

- Azonnal hívjunk orvost. 

- A séRÜLtet ne hánytassuk. 

- A séRÜLtnek semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett. 
 

 
- ViGYÜk a séRÜLtet friss levegőre. 

- Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. 

- Azonnal hívjunk orvost. 

 BŐRREL ÉRINTKEZÉS: 

Teendők: 

- VeGYÜk le a szennyezett ruhadarabokat. 

- Azonnal zuhanyozzunk le. 

- Azonnal hívjunk orvost. 

- A szennyezett ruházatot ÚJBÓLi használat előtt mossuk ki. 

 SZEMBE JUTÁS: 

Teendők: 

- Távolítsuk el kontaktlencséket, ha vannak. 

- ÖblítsÜK ki a szemet vízzel a szemhéjszélek széTHÚZÁSÁVal és a szemgolyó egyideJŰ mozgatásával (legalább 

negyed órán át). 

- Forduljunk orvoshoz, ha TÜNetek tartósan fennállnak. 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tÜnetek és hatások: 

Az akut és késleltetett TÜNetekre és hatásokra vonatkozó információkat lásd a 11. szakaszban. 

4.3.  A SZÜkséges azonnali orvosi ellátás és kÜLönleges ellátás jelzése: 

KÜLönleges ellátás nem szÜKséges, TÜneti kezelés. 

 
 

 

5.1.  Oltóanyag: 

5.1.1. Megfelelő oltóanyag: 

A hagyományos oltóeszközök használandók: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz. 

5.1.2. Alkalmatlan oltóanyag: 

Nem ismert. 

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből származó kÜLönleges veszélyek: 

TŰZ esetén fÜST és egyéb égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése sÚLyosan károsíthatja az egészséget. 

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat: 

Az  előírásoknak  megfelelő  teljes  védőöltözet  (normál  TŰZOLtóruha,  ÚGymint  nyitott  rendszeRŰ,  sŰRÍtett  levegős  légzésvédő 

készÜLék (EN 137), TŰzálló ruha (EN 469), TŰzálló keszTYŰ (EN 659) és TŰZOLtó csizma (HO A29 vagy A30)) használandó. 

A  tárolóedényeket  vízsugárral  HŰtsÜK,  hogy elkeRÜLJÜK  a termék  lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok 

képződését. 

A szennyezett oltóvíz elkÜLönítve GYŰjtendő, ne engedJÜK csatornarendszerbe. 

A TŰZ maradványait és a szennyezett oltóvizet az érvényes előírások szerint ártalmatlanítsuk. 

 
 

 

6.1.  Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

6.1.1. Nem SÜrgősségi ellátó személyzet esetében: 

A baleset helyszínén csak a szÜKséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet 

tartózkodhat. 

6.1.2. SÜRGősségi ellátók esetében: 

Állítsuk meg a szivárgást, ha biztonságosan megtehető. 

A bőr, a szem és a ruházat szennyeződésének elkeRÜLése végett viselJÜNk megfelelő védőfelszerelést (beleértve a biztonsági 

adatlap 8. szakaszában tárgyalt egyéni védőfelszerelést). 

Ezek az utasítások érvényesek mind a munkavégzők számára, mind a vészhelyzetben szÜKséges beavatkozások esetében. 

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések: 

A környezetbe jutott terméket, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. 

A termék és a belőle származó hulladék élővízbe (felszíni és talajvizekbe), talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. 

Amennyiben környezetszennyeződéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot. 

6.3.  A terÜLEti elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

A kiömlött terméket szívjuk fel megfelelő edénybe. 

MérlegelJÜK a termékhez használandó tartály kompatibilitását a 10. szakasz figyelembevételével. 

Itassuk fel a maradékot nedvszívó anyaggal. 

Gondoskodjunk a kiömlés által érintett teRÜLet megfelelő szellőztetéséről. 

A tartályok anyagát illetően győződJÜNk meg róla, hogy nem áll-e fenn esetleges inkompatibilitás (7. szakasz). 

Az összeGYŰjtött hulladékot a 13. szakaszban leírtak szerint ártalmatlanítsuk. 

6.4.  Hivatkozás más szakaszokra: 

További és részletes információért lásd a 8. és a 13. szakaszt. 

 
 

 

7.1.  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

A szokásos higiénés eljárások betartása kötelező. 

Ne használjuk addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvastuk és meg nem érteTTÜK. 

A termék használata közben nem szabad enni, inni és dohányozni. 

Étkezőhelyiségekbe lépés előtt távolítsuk el a szennyezett ruházatot és védőeszközöket. 

Műszaki intézkedések: 

KeRÜLJÜK a termék környezetbe jutását. 

Tűz- és robbanásvédelmi előírások: 

Nincs kÜLönleges utasítás. 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
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7.2.  A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel egyÜTt: 

Műszaki intézkedések és tárolási feltételek: 

Kizárólag az eredeti, megfelelő jelöléssel ellátott tartályban tároljuk. 

A tartályokat zárva és jól szellőző, a közvetlen napsugárzástól védett helyen tároljuk. 

A tartályokat esetleges összeférhetetlen anyagoktól távol tároljuk (lásd a 10. szakaszt). 

Nem összeférhető anyagok: lásd 10.5. szakaszt. 

A csomagolásra/tárolásra használt anyag típusa: nincs kÜLönleges előírás. 

7.3.  Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

Nem áll rendelkezésre speciális ÚTMUTAtás. 

 
 

 

8.1.  Ellenőrzési paraméterek: 
 

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): ÁK-érték: 98 mg/m3; CK-érték: 246 mg/m3 

 
 

Orális expozíció Dermális expozíció Inhalatív expozíció 

DNEL értékek 
Rövid távÚ 

(akut) 

HoSSZÚ távÚ 

(krónikus) 

Rövid távÚ 

(akut) 

HoSSZÚ távÚ 

(krónikus) 

Rövid távÚ 

(akut) 

HosszÚ távÚ 

(krónikus) 

Felhasználó 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

RendszerszintŰ nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Munkavállaló 
Helyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

RendszerszintŰ nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

 

PNEC értékek 

Közeg Érték Megjegyzés 

Édesvíz nincs adat nincs 

Tengervíz nincs adat nincs 

Édesvízi ÜLedék nincs adat nincs 

Tengervízi ÜLedék nincs adat nincs 

Szennyvíztisztító telep (STP) nincs adat nincs 

Szakaszos kibocsátás nincs adat nincs 

Másodlagos mérgezés nincs adat nincs 

Talaj nincs adat nincs 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 

Az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a 

munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, 

amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

A munkavégzés során megfelelő kÖRÜLtekintés szÜKséges a keverék kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe 

jutásának elkeRÜLésére. 

A megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig előnyt élvez az egyéni védőeszközökkel szemben, ezért biztosítsuk a 

munkahely megfelelő szellőzését hatékony helyi elszívó berendezéssel. 

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 

1. Szem-/arcvédelem: Az előírásoknak megfelelő, légmentesen záródó védőszeMÜVeg használata ajánlott (EN 166). 

2. Bőrvédelem: 

a. Kézvédelem: Az előírásoknak megfelelő védőkeszTYŰ használandó (EN 374, III. osztály). 

A    védőkeszTYŰK    anyagának    kiválasztásához    figyelembe    kell    venni    az    alábbiakat:    kompatibilitás, 

károsodás/elhasználódás, szakadási és áteresztési idő. Keverékek esetén a munkakeszTYŰK vegyi anyagoknak 

való  ellenálló  képességét  használat  előtt  ellenőrizni  kell,  amennyiben  az  előre  nem  kiszámítható.  A  keszTYŰ 

kopásideje a használat módjától és időtartamától FÜGg. 

b. Egyéb: HosszÚ UJJÚ munkaruha és I. osztálYÚ biztonsági munkacipő viselendő (89/686/EGK irányelv és MSZ EN 

ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezet kell mosni. 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
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3. Légutak védelme: Az expozíciós határértékek TÚLlépése esetén, ajánlatos A típusÚ légszŰRŐ arcmaszk viselése, amelynek 

osztályát (1, 2 Vagy 3) a használat koncentráció-határértékének megfelelően kell megválasztani (MSZ EN 14387). 

KÜLönböző természeTŰ gázok vagy gőzök és/vagy részecskéket tartalmazó gázok vagy gőzök (aeroszolok, FÜStök, ködök 

stb.) jelenléte esetén kombinált típUSÚ SzŰRŐKről kell gondoskodni. 

A  légzésvédő  használata  abban  az  esetben  szÜKséges,  ha  az  alkalmazott  MŰSzaki  intézkedések  nem  elégségesek  a 

munkahelyi expozíció határértékek alatt tartásához. A maszkok által nYÚJTOTT védelem mindazonáltal korlátozott. 

Abban az esetben, ha a szóban forgó anyag szagtalan vagy a  szagkÜSZöbérték a vonatkozó határértéknél magasabb, 

valamint  vészhelyzet  esetén,  viselJÜNk  nyitott  rendszeRŰ,  sŰRÍtett levegős (EN 137) vagy kÜLső  levegőtől FÜggetlenített 

légzésvédő  készÜLéket  (EN  138).  A  légzésvédő  felszerelés  helyes  megválasztásához  kövessÜK  az  EN  529  szabvány 

ÚTMUTAtását. 

4. Hőveszély: Nem ismert. 

8.2.3. A környezeti expozíció ellenőrzése: 

A szellőzőrendszerek és feldolgozó berendezések kibocsátását ellenőrizni kell annak érdekében, hogy biztosítsuk azok 

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelését. 

A  8.  szakasz  alatti  előírások  átlagosnak  tekinthető  körÜLMények  között,  szakszerűen  végzett  tevékenységre  és 

rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkíVÜli körÜLMények 

között történik a munkavégzés, a további SZÜKséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő 

bevonásával ajánlott dönteni. 

 
 

 

9.1.  Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

 
Paraméter Érték / Vizsgálati módszer / Megjegyzés 

1. Halmazállapot folyékony 

2. Szín termékmegjelölés szerint 

3.   Szag, SzagkÜSZöbérték jellegzetes 

4. Olvadáspont/fagyáspont nincs adat* 

5. Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány nincs adat* 

6.   TŰZVESzélyesség nincs adat* 

7. Felső és alsó robbanási határértékek nincs adat* 

8. Lobbanáspont >93 °C 

9. Öngyulladási hőmérséklet nincs adat* 

10. Bomlási hőmérséklet nincs adat* 

11. pH nincs adat* 

12. Kinematikus viszkozitás nincs adat* 

13. Oldhatóság vízben 
egyéb oldószerben 

vízben oldható 
nincs adat* 

14. N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nincs adat* 

15. Gőznyomás nincs adat* 

16. SŰRŰSÉg és/vagy relatív sŰRŰSÉg 1,25 kg/l 

17. Relatív gőzsŰRŰSÉg nincs adat* 

18. Részecskejellemzők nincs adat* 

 
9.2.  Egyéb információk: 

9.2.1. Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: 

Nem áll rendelkezésre egyéb információ vagy az adott termékre nem alkalmazandó. 

9.2.2. Egyéb biztonsági jellemzők: 

VOC (EK/2010/75): 5,28 % - 66,00 g/l 

VOC (illékony szén): 3,83 % - 47,94 g/l 

 
*: A gyártó erre a paraméterre a termék vonatkozásában nem végzett vizsgálatokat, vagy a vizsgálatok eredménye az adatlap 

kiállításának pillanatában nem áll rendelkezésre, vagy az adott termékre nem alkalmazandó. 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
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10.1.  Reakciókészség: 

Normál használati kÖRÜLmények között nem áll fenn a reakció veszélye. 

Összetevőre vonatkozó adat: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): Hő hatására bomlik. 

10.2.  Kémiai stabilitás: 

Normál használat és tárolás esetén stabil. 

10.3.  A veszélyes reakciók lehetősége: 

Normál használat és tárolás esetén nem várhatók veszélyes reakciók. 

Összetevőre vonatkozó adat: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

Alumíniummal, oxidálószerekkel veszélyes reakcióba léphet. Levegővel peroxidokat alkot. 

10.4.  KerÜLEndő körÜLmények: 

KeRÜLendő kÖRÜLmények nem ismertek. 

Összetevőre vonatkozó adat: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

KeRÜLJÜK a hőforrásokat és a nyílt lángot. 

10.5.  Nem összeférhető anyagok: 

Nem összeférhető anyagok nem ismertek. 

10.6.  Veszélyes bomlástermékek: 

Összetevőre vonatkozó adat: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): Hidrogén. 

 
 

 

11.1.  Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk: 

Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

SÚLYos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján nem teljesíti a besorolás kritériumait. 

11.1.1. Klinikai vizsgálatok eredményeinek összefoglalása: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

11.1.2. Vonatkozó toxikológiai adatok: 

Összetevőre vonatkozó adatok: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

LD50 (orális, patkány): 615 mg/kg 

LD50 (bőrön kereszTÜL, nYÚL): 405 mg/kg 

LC50 (belégzés, patkány, 4 óra): 2,2 mg/l 

11.1.3. Valószínű expozíciós utakra vonatkozó információ: 

Lenyelés, belégzés, bőrrel érintkezés, szembe jutás. 

11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tÜNetek: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

11.1.5. A rövid és hossZÚ táVÚ expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

11.1.6. A kölcsönhatásokból eredő hatások: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

11.1.7. Az egyedi adatok hiánya: 

Nincs tájékoztatás. 

11.2.  Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: 

Endokrin károsító tulajdonságok: 

Endokrin károsító tulajdonság: A rendelkezésre álló adatok alapján nem tartalmaz endokrin károsító anyagot. 

Egyéb információk: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
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12.1.  Toxicitás: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság: 

Az összetevőkre vonatkozó adatok: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

Vízben való oldhatóság: 1000 – 10000 mg/l 

Biológiailag gyorsan lebontható. 

Oldószer benzin (ásványolaj), könnyű aromás (CAS-szám: 64742-95-6): 

Biológiailag gyorsan lebontható. 

12.3.  Bioakkumulációs képesség: 

Összetevőre vonatkozó adatok: 

2-Butoxietanol (CAS-szám: 111-76-2): 

N-oktanol/víz megoszlási hányados: 0,81 

12.4.  A talajban való mobilitás: 

Összetevőre vonatkozó adatok: 

Oldószer benzin (ásványolaj), könnyű aromás (CAS-szám: 64742-95-6): 

Talaj/víz megoszlási hányados: 1,78 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb arányban PBT vagy vPvB anyagokat. 

12.6.  Endokrin károsító tulajdonságok: 

Endokrin károsító tulajdonság: A rendelkezésre álló adatok alapján nem tartalmaz endokrin károsító anyagot. 

12.7.  Egyéb káros hatások: 

Nem áll rendelkezésre adat. 

 
 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet és a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai szerint. 

13.1.1. Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk: 

Újbóli használat, ha lehetséges. 

A termékmaradványok speciális, nem veszélyes hulladéknak számítanak. 

Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, engedélyezett hulladékkezelő vállalatra kell bízni. 

Hulladékjegyzék-kód: 

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott 

felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belÜL az ártalmatlanítást végző szakemberrel 

folytatott egyeztetést követően adható meg. 

13.1.2. Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk: 

A vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó. 

A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani ÚJRAFeldolgozásra vagy 

ártalmatlanításra. 

13.1.3. Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit: 

Nem ismertek. 

13.1.4. A szennyvízkezelésre vonatkozó utasítások: 

Nem ismertek. 

13.1.5. Hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatos esetleges kÜLÖnleges óvintézkedések: 

Nincs adat. 

 
 

 

ADR/RID; ADN; IMDG; IATA: 

Nem tartozik a veszélyes áru szállítási egyezmények hatálya alá. 

 
14.1. UN-szám vagy azonosító szám (ID-szám): 

Nincs. 

14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

Nincs. 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
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14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

Nincs. 

14.4.  Csomagolási csoport: 

Nincs. 

14.5.  Környezeti veszélyek: 

Nincs vonatkozó információ. 

14.6.  A felhasználót érintő kÜLönleges óvintézkedések: 

Nincs vonatkozó információ. 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: 

Nem alkalmazandó. 

 
 

 

15.1.  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségÜGyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 

1. REACH nemzetközi szabályozás: 

AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  1907/2006/EK  RENDELETE  (2006.  december  18.)  a  vegyi  anyagok 

regisztrálásáról,   értékeléséről,   engedélyezéséről   és   korlátozásáról   (REACH),   az   Európai   Vegyianyag-ÜGynökség 

létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági 

rendelet,  a  76/769/EGK  tanácsi  irányelv,  a  91/155/EGK,  a  93/67/EGK,  a  93/105/EK  és  a  2000/21/EK  bizottsági  irányelv 

hatályon kívÜL helyezéséről, és módosításai 

2. CLP nemzetközi szabályozás: 

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, és módosításai 

3. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE (2020. JÚNius 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 

módosításáról 

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek: 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai 

a  veszélyes  anyagokkal  és  a  veszélyes  készítményekkel  kapcsolatos  egyes  eljárások,  illetve  tevékenységek  részletes 

szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EÜM rendelet és módosításai 

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről és módosításai 

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei 

8. A munkahelyi levegő és biológiai határértékekre vonatkozó előírások: 

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

A termék nem szabályozott a Seveso irányelv szerint. 

Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. melléklete szerint a keverékre vagy az összetevőire vonatkozó 

korlátozások nincsenek. 

 
Nem tartalmaz olyan anyagot, ami szerepel a kÜLönös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistáján az 1907/2006/EK 

rendelet (REACH) 59. cikke alapján. 

 
Nem tartalmaz olyan anyagot, amely szerepel az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIV. mellékletében (engedélyköteles 

anyagok jegyzéke). 

 
Nem tartalmaz olyan anyagot, amely a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EK rendelet hatálya 

alá tartozik. 

 
Nem tartalmaz olyan anyagot, ami a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK 

rendelet, illetve az 2019/1021/EU rendelet hatálya alá tartozik. 

 
15.2.  Kémiai biztonsági értékelés: A termékre és összetevőire vonatkozó kémiai biztonsági értékelés nem történt. 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
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A biztonsági adatlap feLÜLvizsgálatával kapcsolatos adatok: 

A Biztonsági adatlap átdolgozásra keRÜLt az (EU) 2020/878 Rendeletnek megfelelően (1-16. szakasz). 

A keverék összetétele és veszélyességi besorolása nem változott az előző verzióhoz képest. 

 
Jelen biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklet szerint hatályon kívÜL helyezi az összes korábbi verziót. 

 
Felhasznált irodalom/források: 

A biztonsági adatlap korábbi verziója (2016.12.12., 1. verzió). 

 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozáshoz használt módszerek: 

Az összetevők ismert veszélyein alapuló számítási eljárás alapján nincs veszélyesként osztályozva. 

 
A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege: 

H302 – Lenyelve ártalmas. 

H304 – Lenyelve és a légutakba keRÜLve halálos lehet. 

H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas. 

H315 – Bőrirritáló hatásÚ. 

H319 – SÚLyos szemirritációt okoz. 

H332 – Belélegezve ártalmas. 

 
Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: Biztosítsunk megfelelő képzést a vegyi termékek használatával megbízott személyzet 

számára. 

 
A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege: 

ADN: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás. 

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közÚTI szállításáról szóló európai megállapodás. 

ATE: Akut toxicitási érték. 

AOX: Adszorbeálható szerves halogén. 

ÁK-érték: Megengedett átlagos koncentráció. 

BCF: Biokoncentrációs tényező. 

BOI: Biokémiai oxigénigény. 

CAS-szám: „Chemical Abstract Service” szám. 

CK-érték: Megengedett CSÚCSKoncentráció (rövid ideig megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség). 

CLP: Anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet. 

CMR hatások: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatások. 

CSA: Kémiai biztonsági értékelés. 

CSR: Kémiai biztonsági jelentés. 

DNEL: Származtatott hatásmentes szint. 

ECHA: Európai Vegyianyag-ÜGynökség. 

EK: Európai Közösség. 

EK-szám: EINECS és ELINCS szám (lásd még EINECS és ELINCS). 

EGK: Európai Gazdasági Közösség. 

EGT: Európai Gazdasági Térség (EU + Izland, Liechtenstein és Norvégia). 

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 

ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 

EN: Európai szabvány. 

ENSZ: EgyesÜLt Nemzetek Szervezete. 

EU: Európai Unió. 

EWC: Európai Hulladék Katalógus (a LoW váltotta fel – lásd az alábbiakban). 
GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere. 

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. 

ICAO-TI: A veszélyes áruk rePÜlőgépen történő, biztonságos szállításához kiadott mŰSZaki utasítások. 

IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata. 

IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet. 

IMSBC: Nemzetközi Tengerészeti Szilárd ömlesztett rakományok. 

IUCLID: Egységes Nemzetközi Kémiai Információs Adatbázis. 

IUPAC: Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója. 

KOI: Kémiai oxigénigény. 

Kow: n-oktanol/víz megoszlási eGYÜttható. 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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LC50: Letális koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál. 

LD50: Letális dózis a vizsgált populáció 50 %-ánál (közepesen letális dózis). 

LoW: Hulladékjegyzék. 

LOEC: Az a legkisebb koncentráció, amelynek hatása már megfigyelhető. 

LOEL: Az a legkisebb dózis, amelynek hatása már megfigyelhető. 

MK-érték: Maximális koncentráció. 

NOEC: Az a legnagyobb koncentráció, amelynek nincs megfigyelhető hatása. 

NOEL: Az a legnagyobb dózis, amelynek nincs megfigyelhető hatása. 

NOAEC: Az a legnagyobb koncentráció, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. 

NOAEL: Az a legnagyobb dózis, amely még nem okoz megfigyelhető káros hatást. 

OECD: Gazdasági EGYÜttmŰKödési és Fejlesztési Szervezet. 

OSHA: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. 

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. 

PNEC: BeCSÜLt hatásmentes koncentráció. 

QSAR: A molekulaszerkezet és a biológiai hatás közötti mennyiségi összeFÜggés. 

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

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasÚTI fuvarozásáról szóló szabályzat. 

SCBA: KÜLső levegőtől FÜGgetlenített légzőkészÜLék. 

SDS: Biztonsági adatlap. 

STOT: Célszervi toxicitás. 

SVHC: KÜLönös aggodalomra okot adó anyagok. 

UVCB: ismeretlen szerkezeTŰ Vagy változó összetételŰ, komplex reakcióban keletkezett vagy biológiai eredeTŰ anyagok. 

VOC: Illékony szerves veGYÜlet. 

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív. 
 

 
Ez a biztonsági adatlap a termék gyártója/beszállítója által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készÜLt, és megfelel 

a vonatkozó rendeleteknek és előírásoknak. 

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és 

szakszeRŰNek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszeMŰ munkájából származnak. 

A termék felhasználása és kezelése során bizonyos kÖRÜLmények között további, itt nem említett megfontolások is szÜKségessé 

válhatnak. 

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. 

 
 
 

Biztonsági adatlapot készítette: 

ToxInfo Kft. 

 
A biztonsági adatlap értelmezésével kapcsolatos 

szakmai segítségnYÚJTÁs: 

+36 70 335 8480; info@toxinfo.hu 

www.biztonsagiadatlap.hu 
 

http://www.biztonsagiadatlap.hu/
mailto:info@toxinfo.hu
http://www.biztonsagiadatlap.hu/

