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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállakozás azonosítása  
 
1.1 Termékazonosító:     K67   

REACH regisztrációs szám:   - 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt 

felhasználása:    
Azonosított felhasználás:  zárt tokmányok kenőanyagai                       
Ellenjavallt felhasználások:   - 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
       Swisscool Kft. 
       2112 Veresegyház Hópehely utca 15 . 
       Tel.: +36 70 611 6004 
       E-mail. sales@swisscool.hu 
 A biztonsági adatlapért felelős   
 illetékes személy email címe:  sales@swisscool.hu 
1.4 Sürgősségi telefonszám:  

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:   
  06 80/201-199  Éjjel-nappal díjmentesen hívható! 

 
2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
 
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 
 
 A termék nincs veszélyességi osztályba sorolva. 
 Kedvezőtlen fizikai-kémiai, az emberi egészséget és a környezetet érintő hatások: 
  
2.2 Címkézési elemek: 
 
 EUH210        Kérésre biztonsági adatlap kapható. 
 
2.3 Egyéb veszélyek: A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) 
 vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra  vonatkozó 
 kritériumoknak. 
 
3. SZAKASZ: Az összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
 
3.2 Keverékek 

Megnevezés 

CAS-szám 
EK-szám 

Index-szám 
Regisztrációs szám 

Koncentráció 
m/m% 

Osztályozás 

Kalcium hidroxid 

1305-62-0 
215-137-3 

- 
- 

≥31,0 -c- <35,0 
Skin Irrit.  2 H315 
Eye Dam.  1 H318 
STOT SE   H335 
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desztillátumok (ásványolaj), 
hidrogénezett nehéz nafténes 

64742-52-5 
265-155-0 

649-465-00-7 
- 

≥17,0-c-≤28,0 Asp. Tox. - 1 - H304 

polibutén 

9003-29-6  
500-004-7  

- 
- 

≥ 8.0-c-≤ 12.0 Asp. Tox. - 1 - H304 

Distillates (petroleum), 
hydrotreated heavy paraffinic 

64742-52-5 
265-155-0 

649-465-00-7 
- 

≥1,5-c-≤1,9 Asp. Tox. - 1 - H304 

Paraffin/Hidrokarbon viaszok 

8002-74-2 
232-315-6 

- 
- 

≥1.1 – c- ≤1,2 
Nincs veszélyességi osztályba 

sorolva 

 A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 
 
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  
 Általános tanács: 
 Ha fennáll az expozíció lehetősége, olvassa el a 8. szakaszban található egyéni 
 védőeszközöket. 
 Belégzés: helyezze az sérültet friss levegőre; ha hatások jelentkeznek, forduljon  orvosához. 
 Bőrrel való érintkezés: bő vízzel le kell mosni. Vészzuhanyt biztosítani kell a munkahely 
 közelében. 
 Szembe jutás: alaposan öblítse ki a szemet vízzel legalább 15 percig. Az első 1-2 perc 
 elteltével  távolítsa el a kontaktlencséket, és folytassa az öblítést. Ha hatások 
 jelentkeznek, forduljon orvoshoz, lehetőleg szemészhez. Megfelelő szemmosó lehetőséget 
 biztosítani kell. 
 Lenyelés: nincs szükség sürgősségi orvosi kezelésre. 
4.2 Legfontosabb-akut és késleltetett-tünetek és hatások 
 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése (fent) és az azonnali orvosi ellátás és 
 különleges ellátás jelzése (alább) alatt található információkon kívül további fontos tüneteket 
 és hatásokat a 11. szakaszban talál. (Toxikológiai információk.) 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:  
 Nincs specifikus ellenszer. Az expozíció kezelésének a tünetek és a beteg klinikai állapotának 
 ellenőrzésére kell irányulnia. 
 
5.  SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag: A helyi körülményeknek és az égő környezetnek megfelelően. 
 Vízpermet, tűzoltópor, szén-dioxid, alkoholálló hab stb. 
 Nem alkalmas oltóanyag: Nem ismert. 
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5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Fém-oxidok, szén-
 oxidok, foszfor-oxidok. Az égéstermékek expozíciója veszélyes lehet az  egészségre. 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: 
 Használjon a helyi körülményeknek és a környező környezetnek megfelelő oltási 
 intézkedéseket. Használjon vízpermetet a bontatlan edények hűtésére. Távolítsa el a sértetlen 
 edényzeteket a tűzterületről, ha ez biztonságos. Evakuálja a területet. Az oltóanyag 
 csatornába, élővizekbe jutását meg kell akadályozni. Viseljen saját levegős légzésvédőt. 
 
6.  SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:  
 Kövesse a biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsokat és az egyéni védőeszközökre 

vonatkozó ajánlásokat. 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:  
 Kerülni kell a környezetbe jutást. Ha ez biztonságos, akadályozza meg a további szivárgást 
 vagy kiömlést. A szennyezett mosóvizet vissza kel tartani, és ártalmatlanítani kell. A helyi 
 hatóságokat értesíteni kell, ha a jelentős kiömléseket nem lehet megfékezni 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
 Törölje le vagy kaparja össze, és tárolja a megmentéshez vagy a megsemmisítéshez. Helyi 
 vagy országos előírások vonatkozhatnak az anyag, valamint a kibocsátások tisztításánál 
 használt anyagok és tárgyak kibocsátására és ártalmatlanítására. Meg kell határoznia az 
 alkalmazandó szabályozásokat. Nagy mennyiségű kiömlés esetén biztosítson gátat vagy más 
 megfelelő elszigetelést, hogy megakadályozza az anyag terjedését.  
6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 8. és 13. szakasz. 
 
7.   SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Ügyeljen a kiömlések, hulladékok 
 megelőzésére és a környezetbe jutás minimalizálására. A helyes ipari higiéniai és biztonsági 
 gyakorlattal összhangban kell kezelni. 
 Csak megfelelő szellőzés mellett használja. Lásd a mérnöki intézkedéseket az EXPOZÍCIÓ 
 ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM részben. Tűzvédelmi óvórendszabályok: - 

További információk: - 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
 Megfelelően címkézett edényekben tárolandó. Tárolja az adott nemzeti előírásoknak 
 megfelelően. 
 Ne tárolja a következő terméktípusokkal együtt: Erős oxidálószerek. 
 A konténerekhez nem megfelelő anyagok: Nem ismert. 
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): zárt tokmányok kenőanyagai  
 
SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
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 A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező  
 alkotórészek (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1. melléklet):  

 CAS-szám  Az anyag megnevezése  MK érték (mg/m3)   
 -  OLAJ (ásványi) KÖD    5    

8.2  Az expozíció ellenőrzése: 
 Kollektív / műszaki védő intézkedések:  
Megfelelő szellőzést (elszívást) kell a munkahelyen biztosítani.  

 Használjon helyi elszívó szellőztetést vagy más műszaki szabályozást, hogy a levegőben lévő 
 szintet az expozíciós határértékek vagy irányelvek alatt tartsa. Ha nincsenek alkalmazható 
 expozíciós határértékek vagy irányelvek, akkor az általános szellőzésnek elegendőnek kell 
 lennie a legtöbb művelethez. Helyi elszívás szükséges lehet bizonyos műveletekhez
 Egyéni védelem: 

Szem- / arcvédelem: Használjon védőszemüveget. A kémiai védőszemüvegnek meg kell 
 felelnie az MSZ EN 166 vagy azzal egyenértékű szabványnak. 

Bőrvédelem: 
Kézvédelem: Használjon kémiailag ellenálló kesztyűt, ha hosszantartó vagy gyakran  

 ismétlődő érintkezés fordulhat elő. Használjon vegyszerálló kesztyűt az EN374 szabvány 
 szerint: Védőkesztyű vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. Az előnyös kesztyűzáró 
 anyagok példái a következők: Klórozott polietilén. Neoprén. Nitril / butadién kaucsuk ("nitril" 
 vagy "NBR"). Polietilén. Etil-vinil-alkohol-laminátum ("EVAL"). Polivinil-alkohol ("PVA"). 
 Viton. Az elfogadható kesztyűzáró anyagok példái a következők: Butilkaucsuk. Természetes 
 kaucsuk ("latex"). Polivinil-klorid ("PVC" vagy "vinil"). Ha hosszan tartó vagy gyakran 
 ismétlődhet, 3 vagy annál magasabb védelmi osztályú kesztyű (az áttörési idő az EN 374 
 szerint 60 percnél hosszabb) ajánlott. A kesztyű vastagsága önmagában nem jó indikátor a 
 kesztyű által nyújtott védelem szintjéről egy vegyi anyaggal szemben, mivel ez a védelmi 
 szint nagymértékben függ az anyag sajátos összetételétől is, amelyből a kesztyűt gyártják. A 
 kesztyű vastagsága, az anyag típusától és típusától függően, általában meghaladja a 0,35 mm-
 t, hogy megfelelő védelmet nyújtson az anyaggal való hosszantartó és gyakori érintkezéshez. 
 Ezen általános szabály alól kivételként ismert, hogy a többrétegű laminált kesztyűk tartós 
 védelmet nyújthatnak 0,35 mm-nél kisebb vastagságnál. Más, 0,35 mm-nél kisebb vastagságú 
 kesztyűanyagok elegendő védelmet nyújthatnak, ha csak rövid érintkezés várható.  
 FIGYELMEZTETÉS: Egy adott kesztyű kiválasztása egy adott alkalmazáshoz és a 
 munkahelyi használat időtartamához figyelembe kell vennie minden releváns munkahelyi 
 tényezőt, például, de nem kizárólag: Egyéb kezelhető vegyi anyagok, fizikai követelmények 
 (vágás- / szúrásvédelem , kézügyesség, hővédelem), a test lehetséges reakciói a kesztyű 
 anyagaira, valamint a kesztyű szállítójának utasításai / előírásai. 

Egyéb védelem: Viseljen tiszta, testet takaró ruházatot. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 
a) külső jellemzők 

halmazállapot:     paszta 
szín: bézs 
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b) szag:      szagtalan 
c) szag küszöbérték:    A gyártó nem közölt adatot. 
d) pH (20 ˚C-on):    nem alkalmazható 
e)  olvadáspont/fagyáspont:   A gyártó nem közölt adatot. 
f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: A gyártó nem közölt adatot. 
g) lobbanáspont:     210°C 
h) párolgási sebesség:    A gyártó nem közölt adatot. 
i) gyúlékonyság (szilárd/gázhalmazállapot): nem osztályozott, mint gyúlékony anyag 
j) gyulladási/robbanási határ 

felső:      A gyártó nem közölt adatot. 
alsó:      A gyártó nem közölt adatot. 

k) gőznyomás:     A gyártó nem közölt adatot. 
l) gőzsűrűség (relatív):    A gyártó nem közölt adatot. 
m) relatív sűrűség (20 oC-on):   1,14  
n) oldékonyság (vízben):   Oldhatatlan. 
o) megoszlási hányados (n-oktanol/víz): A gyártó nem közölt adatot. 
p) öngyulladási hőmérséklet:   A termék nem öngyulladó 
q) bomlási hőmérséklet:    A gyártó nem közölt adatot. 
r) viszkozitás(kinematikus)   A gyártó nem közölt adatot. 
s) robbanásveszélyesség:   A gyártó nem közölt adatot. 

 t) oxidáló tulajdonságok:   A gyártó nem közölt adatot. 
9.2 Egyéb információk:     - 
   
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 
 
10.1 Reakciókészség: Nem osztályozott, mint reaktív anyag. 

10.2 Kémiai stabilitás: Az előírt felhasználás mellett nincs lebomlás. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Erős oxidálószerekkel reagál. 

10.4 Kerülendő körülmények: Nem ismertek. 
10.5 Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerek. 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: 1-butén. 

 
11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

A komponensekre vonatkozó adatoak: 

Tesztanyag Faj Vizsgálat 
Expozíciós 

út 
Eredmény mg/kg tt. 

Distillates (petroleum), 
hydrotreated heavy naphthenic; 

Baseoil -unspecified 
patkány  OECD 403 inhalációs > 5.53 mg/l 4ó 

polibutén patkány OECD 403 inhalációs 4,82 mg/l 4ó 
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Distillates (petroleum), 
hydrotreated heavy paraffinic 

patkány  OECD 403 inhalációs 2,18 mg/L 4ó 

 
a) Akut toxicitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok 

alapján. 
b) Bőrkorrózió/bőrirritáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre 

álló adatok alapján. 
c) Súlyos szemkárosodás/Szemirritáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a 

rendelkezésre álló adatok alapján. 
d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a 

rendelkezésre álló adatok alapján.  
e) Csírasejt-mutagenitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre 

 álló adatok alapján 
f) Rákkeltő hatás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló 

 adatok alapján 
g) Reprodukciós toxicitás: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre 

 álló adatok alapján. 
h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): A besorolási kritériumoknak 

nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján. 
i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): A besorolási 

kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján. 
j) Aspirációs veszély: A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló 

adatok alapján. 
11.2 Egyéb, veszélyekkel kapcsolatos információ: A gyártó nem közölt adatot. 

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: 
 A legvalószínűbb expozíciós út: a bőr, szembe kerülés, belégzés. 

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek: 
 A gyártó nem közölt további adatokat. 
 
12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

A termékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, ezért a termék komponenseire 
vonatkozó öko-toxikológiai vizsgálatok eredményeit tüntettük fel tájékoztató jelleggel. 

  
12.1 Toxicitás: 
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Tesztanyag Teszt szervezet Időtartam Végpont 
LC50/EC50 

(mg/l) 

kálcium -hidroxid 
Tüskés pikó) 

(Gasterosteus aculeatus) 
96 ó elhullás 457mg/l 

kálcium -hidroxid 
nagy vízibolha 

(Daphnia magna) 
48 ó mozdulatlanság 49,1 

kálcium -hidroxid 
 zöld alga 

(Pseudokirchneriella 

subcapitata) 

72 óra 
biomassza 
csökkenés 

184,5 

polibutén 
Pimephales promelas 

(tűzcselle) 
96 ó elhullás >1000mg/l 

polibutén 
nagy vízibolha 

(Daphnia magna) 
48 ó mozdulatlanság >1000mg/l 

desztillátumok (ásványolaj), 
hidrogénezett nehéz nafténes 

Tűzcscelle 

(Pimephales promelas) 
96 ó elhullás >100mg/l 

desztillátumok (ásványolaj), 
hidrogénezett nehéz nafténes 

nagy vízibolha 

(Daphnia magna) 
48 ó mozdulatlanság >10.000mg/l 

desztillátumok (ásványolaj), 
hidrogénezett nehéz nafténes 

zöld alga 

(Pseudokirchneriella 
subcapitata 

72 ó 
biomassza 
csökkenés 

> 100 mg/l 

paraffin/hidrokarbonsz/viaszok halak 96 ó elhullás > 100 mg/l 

paraffin/hidrokarbonsz/viaszok vízibolha 48 ó mozdulatlanság 1000 mg/l 

 
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság:  
 kalcium-hidroxid: nincsenek releváns adatok. 

 polibutén: 93.9 % 

 Expozíciós idő: 28 nap. 

 Teszt: OECD Test Guideline 310 

 desztillátumok (ásványolaj), hidrogénezett nehéz nafténes: 31% 28 nap. 

  Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic: 1.5 - 29 % 28 nap 

 Paraffin/Hydrocarbon waxes:80%, 28nap 

12.3 Bioakkumulációs képesség:  
 kalcium-hidroxid: nem alkalmazható 
 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil -unspecified: nincsenek 
 releváns adatok 
 Polibutén: Biokoncentráció alacsony, (BCF < 100 or Log Pow < 3). Particiós keefficiens: 
 LogPow: 2,89 
 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:A biokoncentrációs érték alacsony. 

 Paraffin/Hydrocarbon waxes: a biokoncentrációs képesség magas. 
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12.4 A talajban való mobilitás:  
 Kalcium-hidroxid: nem alkakmazható. 
 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic; Baseoil -unspecified: nincsenek 

releváns adatok. 
 Polybutene: nagyon magas. 
 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:nincsenek releváns adatok. 
 Paraffin/Hydrocarbon waxes:nincsenek releváns adatok. 
  
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem tartalmaz a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon 
perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak megfelelő anyagot. 

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: A gyártó nem közölt további adatot. 
12.7 Egyéb káros hatások: A gyártó nem közölt további adatokat. 
 
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

 
13.1 Hulladékkezelési módszerek:  

Ne engedje a terméket a csatornába. Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
megsemmisíteni. A termékmaradékot a 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 225/2015. 
(VIII. 7.) kormányrendelet előírásainak megfelelően kell kezelni.  
Mivel az előírt hulladékok közül több mint kétféle keveredik, nehéz külön kezelni, ez lehet 
redukció vagy stabilizálás égetéssel vagy hasonló eljárással. 
- Ha a víz elválasztása lehetséges, elő kell dolgozni vízelválasztási eljárással. 
- Ártalmatlanítás égetéssel. 
- Elégetni vagy stabilizáló kezelést végezni.  
A csomagolást, amelyet nem lehet megtisztítani, a tartalmának megfelelően kell 
ártalmatlanítani.  

 Semmilyen csatornába, a földre vagy a víztestbe ne engedje. Ezt a terméket fel nem használt 
 és nem szennyezett állapotban veszélyes hulladékként kell kezelni a 2008/98 / EK irányelv 
 szerint. Az ártalmatlanítási gyakorlatoknak meg kell felelniük a nemzeti és tartományi 
 törvényeknek, valamint a veszélyes hulladékokra vonatkozó önkormányzati vagy helyi 
 törvényeknek. Használt, szennyezett és maradék anyagok esetében további értékelésekre 
 lehet szükség. 
 
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 
 A termék nem tartozik a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
 Megállapodás (ADR) hatálya alá. 
 
14.1 UN-szám vagy azonosító szám: - 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: - 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):  - 
14.4 Csomagolási csoport: -      
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14.5 Környezeti veszélyek: - 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:  Nem alkalmazható. 
  
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
 környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 
 Kémiai biztonság 

1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról,  
címkézéséről és csomagolásáról (CLP/GHS) 
2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos 
követelményekről. 
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 
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről. 
6/2020. (II. 7.) ITM rendelet 
a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott 
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM 
rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 
módosításáról. 
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: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól 
Szállítás: 
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról. 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre vonatkozóan nem készült. 
 
16. SZAKASZ: Egyéb információk 
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A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló, (az összetevőkre vonatkozó) H mondatok 
teljes szövege: 
 

 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

 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) 
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. 
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. 
MARPOL: (international convention for the prevention of MARine POLlution) nemzetközi 
egyezmény a tengeri környezetszennyezés megelőzésére. 
A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, 
kezelésének körülményeit nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem 
látható, nem előírás szerű használatból eredő káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve 
ezekhez hasonló események bekövetkezéséért. 
A tevékenységet végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a 
termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 


