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Anyag megnevezése 
Az anyag említése a Vegyipari és 

Petrolkémiai Technológiák tananyagban 
(Kötet, oldalszám) 

SDS adatlap 

Aceton II. kötet 18, 47, 154, 157, 202 oldal Biztonsági Adatlap 

Aceton 

Ammónia, szalmiákszesz I. kötet 71, 91, 94, 101, 106, 135, 138, 139, 153, 
168, 174, 199, 200, 208, 211, 214, 221-
242, 245-258 oldal 

II. kötet 13, 18, 29, 46, 174, 178, 183 oldal 

Biztonsági Adatlap - 
Ammónia,  

Biztonsági Adatlap 

- Szalmiákszesz 

Anilin II. kötet 20, 24, 25, 102, 115, 126, 127, 129, 130, 143 
oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Anilin 

Benzol II. kötet 13, 14, 18, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 52, 53, 91, 
92, 105, 120, 143, 156, 157, 171, 197 oldal 

III. kötet 17, 47, 57, 58, 63, 106, 108, 111, 245, 250, 
279 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Benzol 

Dietilénglikol II. kötet 14, 15, 17, 154, 216,  217 oldal 

III. kötet 242,  

Biztonsági Adatlap 

- Dietilénglikol  

Dietil-karbonát II. kötet 59, 61, 63 oldal Biztonsági Adatlap 

- Dietil-karbonát  

1,2-Diklór-etán (DKE) II. kötet 14, 15, 16, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 121 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Etilén diklorid  

Dinitrotoulol (DNT) II. kötet 20, 24, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 108, 119 oldal Biztonsági Adatlap 

- Dinitrotoulol  

Ecetsav anhidrid II. kötet 15, 45, 48, 52 oldal Biztonsági Adatlap 

- Ecetsav anhidrid 

   

Etilén II. kötet 13, 14, 15, 16, 18, 20, 28, 39, 47, 69, 70, 71, 
72, 73, 78, 155,  

III. kötet 18, 31, 32, 33, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 109, 
112, 119, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 
163, 166, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 
189, 191, 192, 193, 202, 204, 212, 213, 242,  243, 244, 
oldal   

Biztonsági Adatlap 

- Etilén 

Fenilhidrazin II. kötet 197, 198 Biztonsági Adatlap 



Anyag megnevezése 
Az anyag említése a Vegyipari és 

Petrolkémiai Technológiák tananyagban 
(Kötet, oldalszám) 

SDS adatlap 

- Fenilhidrazin  

Formaldehid II. kötet 14, 24, 25, 103, 115, 126,150, 156, 158, 159, 
160, 161, 162, 163, 164, oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Formaldehid 

Foszgén II. kötet 24, 36, 44, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 113, 
114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 125, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 142, 143 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Foszgén 

Ftálsavanhidrid II. kötet 20, 45, 207, 209, 214, 218, 219 oldal Biztonsági Adatlap 

- Ftálsavanhidrid 

Glicerin 205, 206, 207, 209, 210, 218, 219 oldal Biztonsági Adatlap 

- Glicerin  

Hidrogén I. kötet 24, 28, 151-220, 221-242, 244, 247, 251, 259, 
260, 264, 265, 268, 271, 283, 284 oldal 

II. kötet 24, 29, 30, 39, 45, 49, 65, 68, 72, 103, 104, 
105, 109, 111, 119, 151, 159, 161,  194 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Hidrogén 

Higany I. kötet 74, 92, 105, 107, 144, 152-169 oldal Biztonsági Adatlap 

- Higany 

Kénsav I. kötet 175-198, 257, 258, 283 oldal 

II. kötet 26, 28, 29, 37, 90, 93, 97, 98, 166, 168, 170, 
173, 177, 178, 179, 191 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Kénsav 

Klór I. kötet 12, 20, 49, 50, 62, 104, 105, 106, 107, 121, 
126, 127, 141-174, 230, 231, 232, 288 oldal 

II. kötet 15, 16, 24, 71, 74, 77 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- Klór  

Meta toulilén diamin  
(m-TDA) 

II. kötet 24, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 119, 120, 
121 oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Meta TDA 

Metanol II. kötet 13, 24, 25, 39, 41, 51, 143, 150, 157, 158, 
159, 160, 161, 163,  

Biztonsági Adatlap 

- Metanol 

Metilén-difenil-diamin 
(MDA, oligomer MDA) 

II. kötet 20, 25, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 143, 144 oldal 

Biztonsági Adatlap 

-CR-MDA, Biztonsági 
Adatlap 

- Oligomer_MDA 



Anyag megnevezése 
Az anyag említése a Vegyipari és 

Petrolkémiai Technológiák tananyagban 
(Kötet, oldalszám) 

SDS adatlap 

Metilén-difenil-
diizocianát (MDI, 

oligomer MDI és polimer 
MDI) 

II. kötet 20, 22, 23, 24, 25, 70, 113, 115, 125, 126, 
132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 146, 147, 
148 oldal  

Biztonsági Adatlap 

- MDI, Biztonsági 
Adatlap 

- Oligomer 
MDI,Biztonsági 

Adatlap 

- Polimer MDI  

Metilnarancs II. kötet 195 oldal Biztonsági Adatlap 

- Metilnarancs 

Metil-terc-butil-éter 
(MTBE) 

II. kötet 39, 40, 41,  Biztonsági Adatlap 

- Metil-terc-butil-éter  

Nátrium hidroxid I. kötet 12, 50, 93, 112, 151-179, 201, 222 oldal 

II. kötet 27, 28, 124, 125, 128, 142, 144, 178, 182, 
185, 197 oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Nátrium hidroxid  

Nátrium hipoklorit I. kötet 151, 168, 169 oldal 

II. kötet 176 

Biztonsági Adatlap 

- Nátrium hipoklorit  

Nátrium-szulfát I. kötet 143, 156 oldal 

II. kötet 171, 179 oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Nátrium-szulfát 

Nitrobenzol II. kötet 20, 32, 34, 92, 102 oldal Biztonsági Adatlap 

- Nitrobenzol 

Olajsav II. kötet 208, 209 oldal Biztonsági Adatlap 

- Olajsav 

Orange II II. kötet 194, 195, 196 oldal Biztonsági Adatlap 

- Orange II 

Orto toulilén diamin  
(o-TDA) 

II. kötet 109, 121, 124 oldal Biztonsági Adatlap 

- Orto toulilén diamin  

orto-Diklórbenzol 
(ODCB) 

II. kötet 109, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 132, 133, 
134, 135, 136, 137 oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Orto-Diklórbenzol  

Polivinilklorid  II. kötet 15, 16, 68, 69, 70, 84 oldal Biztonsági Adatlap 



Anyag megnevezése 
Az anyag említése a Vegyipari és 

Petrolkémiai Technológiák tananyagban 
(Kötet, oldalszám) 

SDS adatlap 

(PVC) III. kötet  - Polivinilklorid  

Salétromsav I. kötet 13, 37, 50, 59, 178, 192, 193, 200, 221, 225, 
229, 243-258 oldal 

II. kötet 87, 88, 90, 91, 92, 152,192,  oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Tömény salétromsav, 
Biztonsági Adatlap 

- Salétromsav 65-68 
m/m%-os vizes oldata, 

Biztonsági Adatlap 

- Salétromsav 98,5 
m/m%-os vizes oldata 

Sósav I. kötet 80, 86, 87, 106, 151, 152, 153, 157, 158, 165, 
168, 170-173 oldal 

II. kötet 16, 24, 26, 51, 56, 58, 59, 62, 69, 71, 74, 77, 
78, 80, 82, 114, 115, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 
132, 133, 134, 135, 136, 142, 144, 155, 171, 173, 191, 
196, 197 oldal 

Biztonsági Adatlap 

- Sósav 

Sztearinsav II. kötet  209 oldal Biztonsági Adatlap 

- Sztearinsav 

Toluol II. kötet 13, 14, 20, 21, 22, 24, 29, 52, 68, 93, 95, 96, 
97, 119, 157, 176 oldal  

III. kötet  

Biztonsági Adatlap 

- Toluol 

Toulol diizocianát (TDI) II. kötet 20, 22, 23, 24, 105, 113, 114, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 146 oldal 

Biztonsági Adatlap 

-  
TDI65, Biztonsági 

Adatlap 

- TDI80, Biztonsági 
Adatlap 

- TDI100 

Vinilklorid (VCM) II. kötet 14, 15, 16, 64, 70 71, 82, 83, 84, 121, 125, 
134, oldal  

III. kötet  

Biztonsági Adatlap 

- Vinilklorid  
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosítás 

Anyagnév:  4,4’-metiléndifenil-diizocianát 
Márkanév:  Ongronat 3000 
Indexszám:  615-005-00-9 
EK-szám:  202-966-0 
CAS szám:  101-68-8 
CAS szerinti elnevezés: Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato- (angol) 
IUPAC-név: 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) (angol) 
REACH regisztrációs szám: 01-2119457014-47-0001 
Az anyag típusa: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Kötőanyagok; intermedier; egyéb: izocianát 

adalék poliuretánokhoz. 
A diizocianát vegyületek rendkívüli reakcióképességük révén a PUR termékek fontos alapanyagai. Különböző 
poliolokkal és egyéb segédanyagokkal változó struktúrájú szerkezeteket (habokat) és bevonatokat vagy 
ragasztókat lehet velük előállítani.  
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Sorszám 
Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-
ben 

1. 

Ipar - Formulálás és 
csomagolás 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 
SU 10 
 

nem EF3: Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció 
 

2. 

Ipar - Rugalmas hab 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 14 
PROC 15,PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF4: Rugalmas hab 
ipari felhasználása  

3. 

Ipar – Kemény hab 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 15, PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF5: Kemény hab 
ipari felhasználása  

4. 

Ipar - Bevonatok 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 9, PROC 10 
PROC 13, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF6: Bevonatok ipari 
felhasználása 
 

5. 

Ipar - Ragasztók és 
tömítőanyagok 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 9, PROC 10 
PROC 13, PROC 14 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok ipari 
felhasználása 
 

6. 

Ipar – Elasztomerek és 
TPU alkalmazások 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 9, PROC 14 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF8: Elasztomerek, 
TPU, poliamid, 
poliimid és 
szintetikus szálak 
ipari felhasználása 
 
 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT® 3000 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 19 

7. 

Ipar – Kompozit anyagok 
(fa/ ásvány/természetes 

szál kompozitok) 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 14, PROC 15 
PROC 21, PROC 0 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

SU 3 nem EF9: 
Fa/Ásvány/Természe
tes szálakon alapuló 
kompozit anyagok 
ipari felhasználása  

8. 

Ipar – Egyéb kompozit 
anyagok 

 

PROC 1 
PROC 2, PROC 3 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 
 

nem EF11: Egyéb 
kompozit anyag ipari 
felhasználása  

9. 

Ipar – Öntési 
alkalmazások 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 15  

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
 

SU 3 
 

nem EF10: Öntéssel 
történő ipari 
felhasználás  
 

10. 

Ipar –Gyártás 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 15, PROC 0 

ERC 1 
ERC 2 
ERC 6c 
 

SU 3 
SU 8 
SU 9 

nem EF1: MDI gyártás  
 

11. 

Egyéb anyagok gyártása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6a 
 

SU 3 
SU 8 
SU 9 

nem EF2: Egyéb anyagok 
gyártása 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

Sorszám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-
ben 

1. 
Lakossági felhasználás 
– kemény hab 
 

PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 10, PROC 11 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 nem EF5: Kemény hab 
szakmai 
felhasználása 

2. 
Lakossági felhasználás 
- bevonatok  
 

PROC 5, PROC 8a 
PROC 10, PROC 11 
PROC 13 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 nem EF6: Bevonatok 
szakmai 
felhasználása 

3. 

Lakossági felhasználás 
- ragasztók és 
tömítőanyagok 
 

PROC 4, PROC 5 
PROC 8a, PROC 10 
PROC 11, PROC 13 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok 
szakmai 
felhasználása 

4. 

Lakossági felhasználás 
– egyéb kompozit 
anyagok 

PROC 2 
PROC 3 
PROC 5 
PROC 8a 
PROC 14 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 nem EF11: Egyéb 
kompozit anyagok 
szakmai 
felhasználása 
 

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás 
 

Sorszám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Termék kategória 
 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-
ben 

1. 
Magán háztartások – 
kemény hab 

PC 32 
 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 21 nem EF5: Kemény hab 
fogyasztói 
felhasználása  

2. 
Magán háztartások - 
bevonatok  
 

PC 9a 
 

ERC 8c 
ERC 8f 

SU 21 nem EF6: Bevonatok 
fogyasztói 
felhasználása  

3. 

Magán háztartások - 
ragasztók és 
tömítőanyagok 

PC 1 
 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 21 nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok 
fogyasztói 
felhasználása 

 
 
 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Nem alkalmazható. 
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC, PC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt EF-ben. 
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1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai  
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
 SGS Emergency Response Services
 Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24) 
 Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
 +65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476-6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
  A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 

 
2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
  

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 4 H332 Belélegezve ártalmas. 
 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
 

Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légz. szenz. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás 
tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 

Bőrszenz. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell 

adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt>. 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
STOT ism. 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció 

esetén <meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 
hogy más expozíciós útvonal nem okozza 
a veszélyt>, károsíthatja a szerveket 
<vagy meg kell adni az összes érintett 
szervet, ha ismertek> 
légzőszervrendszer, belélegzés. 

 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT® 3000 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 4 / 19 

 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 5 
Veszélyességi kategóriák: Szemirritáció, 2. kat. 

Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció, 3. kat. 
   Bőrirritáció, 2. kat. 

Koncentráció tartomány (%): >= 0.1 
Veszélyességi kategória:  Légzőszervi szenz.,1. kat. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
Xn - Ártalmas. R20 Belélegezve ártalmas. 

 
Xn - Ártalmas. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat.  
Xi – Irritatív. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet 

okozhat (szenzibilizáció). 
Rákkeltő hatás, 3. 
kat. 

R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 

 
S-mondatok: 
 
S38  Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S1/2   Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S23   A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37   Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 5 
Osztályozás:   Xi - Irritatív 

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Koncentráció tartomány (%): >= 0.1 

Osztályozás:  R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló 
hatású lehet). 

Megjegyzések: 
C. megjegyzés 
2. megjegyzés 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

 
Termékazonosító: ONGRONAT 3000 
Anyag: 4,4’-metiléndifenil-diizocianát 
Indexszám: 615-005-00-9 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

                        
 
         GHS07         GHS08 

 
Figyelmeztetés: Veszély. 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332  Belélegezve ártalmas. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja 
a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: 
légzőszervrendszer, belélegzés. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260    !"#$%&'()%*+,%-./%*0,.-%"1$21)!314541*,5(1!)64#(7  
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285   Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): 
EUH204  Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
Megjegyzések: 

C. megjegyzés 
2. megjegyzés 
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2.3. Egyéb veszélyek: Az MDI analógok az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felelnek meg a 
perzisztens (P), bioakkumulatív (B) kritériumoknak, viszont a mérgező (T) kritérium vonatkozik rájuk. 

 
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok  

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

4,4’-metildifenil diizocianát 202-966-0 101-68-8 100 

 
 
4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: A beszennyeződött, teljesen átázott ruházatot és lábbeliket azonnal le kell venni és 
hulladékként kell elhelyezni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Belégzéskor az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Mesterséges légzést kell 
alkalmazni, ha a sérült nem lélegzik. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén le kell mosni polietilénglikollal, ha rendelkezésre 
áll, vagy bő, meleg vízzel és szappannal kell leöblíteni. Bőrreakció esetén orvoshoz kell fordulni. A kevésbé 
szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A lábbeliket használat előtt meg kell tisztítani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A szemet bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva 
kell tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen betegnek szájon át tilos bármit 
beadni. A szájat ki kell öblíteni vízzel, ha a sérült magához tér. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: A termék irritálja a légzőszerveket, bőr és légzőszervi érzékenységet válthat ki. 
Az akut irritáció vagy hörgő szűkület elsődleges tüneteinek kezelése. 
A késleltetett tünetek miatt a sérültet 48 óráig megfigyelés alatt kell tartani.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Fejfájás, hányinger, légszomj, torokfájás, 
vörösség a bőrön. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr érzékenységet okozhat. Ismétlődő vagy tartós 
belégzési expozíció asztmát okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az 
időszakos orvosi kivizsgálás. 

 
5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag  

A megfelelő oltóanyag: Hab, széndioxid vagy tűzoltópor. Ha más oltóanyag nem érhető el porlasztott, majd bő 
mennyiségű víz használható. 
Az alkalmatlan oltóanyag: Nagy tömegű vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén 
oxidok (CO, CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A víz és a forró izocianátok közötti reakció nagyon erős lehet. Meg kell gátolni a 
szennyezett víz vízfolyásokba kerülését. A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. 

 stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést és a nyomás alatt lévő 
sűrített levegős önmentő készüléket a hozzátartozó teljes álarccal. PVC lábbelit, védőkesztyűt, védősisakot és 
védőruhát kell viselniük. 
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5.4. Egyéb információ: Tűz vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. A környezetben levő tűz 
nyomásnövekedést és repedés veszélyt okoz. A tűz kockázatának kitett tartályokat vízzel kell hűteni, és ha 
lehetséges el kell vinni a veszélyes területről. Vízzel való reakciójánál CO2 

 Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „D” (Mérsékelten tűzveszélyes). 

gáz keletkezik, és ez veszélyes 
nyomásnövekedést eredményezhet, ha a szennyezett konténerek újra le vannak zárva.  A tartályok 
túlmelegedés esetén szétrobbanhatnak. 

 
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azonnal kapcsolatba kell lépni a 

sürgősségi személyzettel. Ki kell üríteni a területet.  A szél irányával ellentétesen kell elhagyni a területet, 
hogy elkerüljék a gőzök belélegzését. A szennyezés-mentesítést csak képzett személyzet végezheti. Az 
illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a 
megfelelő hatóságokat. 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Azoknak a személyeknek, aki kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes 
védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket (8. pont). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a földalatti és 
felszíni vizekbe kerüljön. El kell kerülni a kiömlött anyag szétszóródását és szétterülését. Meg kell akadályozni 
a víz- és szennyvíz csatornahálózatba kerülését.   

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlést fel kell itatni homokkal, 
földdel vagy egyéb alkalmas adszorbeáló anyaggal. A megfelelő hatás érdekében hagyni kell kb. 30 percig. Ne 
használjunk felitatásra fűrészport vagy egyéb gyúlékony anyagot. Felülzáródó hordóba kell belapátolni a 
későbbi szennyezés-mentesítés miatt. A szennyezett területet vízzel kell felmosni.   

6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Légtérmérés MDI gőzre. 
6.3.2. Szennyezésmentesítési technikák: A folyékony szennyezés-mentesítő anyagok összetételei a következők 

(tömeg vagy térfogat százalék):  
 1. Szennyezés-mentesítő anyag: 

- nátrium-karbonát: 5 - 10 %  
- folyékony mosószer: 0.2 - 2 % 
- víz: kiegészíteni 100 %-ra. 

 2. Szennyezés-mentesítő anyag: 
- tömény ammónia oldat: 3 - 8 %  
- folyékony mosószer: 0.2 - 2 %  
- víz: kiegészíteni 100 %-ra. 

 A 1. Szennyezés-mentesítő anyag kevésbé reagál a diizocianátokkal, de sokkal környezetbarát anyag, mint a 
2. Szennyezés-mentesítő anyag. 

 A 2. Szennyezés-mentesítő anyag ammóniát tartalmaz. Az ammónia az egészségre veszélyes anyag. 
6.4. Hivatkozás más pontokra: n/a. 
 
7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A műhelyekben elégséges szellőztetést/levegőcserét és/vagy elszívást kell alkalmazni. 

Valamennyi munkahelyen vagy a telephely bármely területén, ahol az izocianát aeroszoloknak és/vagy 
gőznek a magas koncentrációja előfordulhat (pl. nyomásmentesítés, öntőforma szellőztetés vagy a 
keverőfejek légfúvásos tisztítása során) megfelelő helyi légelszívást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a 
foglalkozás egészségügyi határokat ne lépjék túl. Ajánlott a levegő elszívása, amikor a dolgozó közvetlenül 
kezeli a terméket. Az elszívó rendszer hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell a meghibásodás elkerülése 
miatt. A légkörbe kikerülő koncentrációkat minimalizálni kell, és olyan alacsony szinten kell tartani, amely a 
foglalkozás egészségügyi expozíciós határértéknek megfelelő. 
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7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. 
Minden körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A 
berendezéseket tisztán kell tartani. Fontos a vízzel való érintkezés elkerülése mintázáskor, kezeléskor és 
tároláskor. A szennyezés-mentesítő anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A helyi szabályozásoknak 
megfelelően kell tárolni. Saját tartályában, közvetlen fénytől védve, száraz, hideg, jól szellőztetett területen 
tárolható, elkülönítve az összeférhetetlen anyagoktól, az ételtől és italtól. Felhasználásáig szorosan lezárt és 
tömített fémhordókban tárolható. A kinyitott tartályokat gondosan kell visszazárni és a szivárgás megelőzése 
érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. Tilos az anyagot címke nélküli tartályokban tárolni. A környezeti 
szennyeződés elkerülésének érdekében megfelelő tartályt kell használni. Tartálynak alkalmas anyagok: acél, 
rozsdamentes acél. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): n/a. 
 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

  
A lényeges expozíciós útvonalak: 
 Humán expozíció: belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
  Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
  

Anyag: 4,4-metiléndifenildiizocianát 
CAS-szám: 101-68-8 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

0.005 0.05 0.01 0.1 
Belgium 0.005 0.052   

Dánia 0.005 0.05 0.01 0.1 
Franciaország 0.01 0.1 0.02 0.2 
Németország  0.05  0.05(1) 
Magyarország  0.05  0.05 
Lengyelország  0.05  0.2 
Spanyolország 0.005 0.052   

Svédország 0.002 0.03 (0.005) (0.05) 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
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8.1.1. DNEL/PNEC értékek 
 Dolgozók: 

Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  DNEL 50 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.1 mg/ m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőr):   DNEL 28.7 mg/cm
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.1 mg/ m3 

2 

Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés):  DNEL 0.05 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  Nem alkalmazható.  
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):   DNEL 0.05 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőr):   Nem alkalmazható. 

 Lakosság: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  DNEL 25 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.05 mg/ m3 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 20 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőr):   DNEL 17.2 mg/cm
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.05 mg/ m3 

2 

Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés):  DNEL 0.025 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (szájon át):  Nem alkalmazható.  
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):   DNEL 0.025 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőr):   Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (szájon át):   Nem alkalmazható. 

 
PNEC víz (édesvíz):       1 mg/l 
PNEC víz (tengervíz):      0.1 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás):      10 mg/l 
PNEC STP:        1 mg/l 
PNEC üledék: Mivel az MDI reakcióba lép a vízzel, a víz és az MDI érintkezését szigorúan ellenőrizni kell. 
Emellett az MDI víz jelenlétében polimerizálódik, tehát minden valószínűség szerint elhanyagolható az MDI 
üledéknek való kitettsége. Az MDI-re vonatkozó PNEC üledék nem származtatható.  
PNEC talaj:       1 mg/kg talaj (száraz súly) 
PNEC orális: Nincsenek adatok a madaraknál az MDI szájon át történő hatására. Nem várható a madarak 
expozíciója és az állat kísérletekből származó adatok az MDI alacsony orális toxicitását mutatják. 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem 

 Kézvédelem: kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Javaslatok kesztyű anyagokra, amelyek alkalmasak a megfelelő védelemre: 
Butilkaucsuk (BR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Klórozott polietilén 
Polietilén 
Rétegezett etil- vinil alkohol kopolimer (EVAL) 
Polikloroprén (Neoprene)(CR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Nitril/butadién gumi NBR): vastagság>=0.35mm; áteresztési idő>=480min. 
Polivinil-klorid (PVC) 
Ismételt érintkezésnél: Ajánlottak az 5 vagy magasabb védelmi osztályú kesztyűk. 
Testvédelem: védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint) és zárt munkaruházat. 
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8.2.2.3. Légzésvédelem: Teljes gázmaszkos légzőkészülék. A védekezésre használt légzőkészülékeket a szerves 
gőzök elleni A típusú szűrővel lehet alkalmazni, ahol por vagy aeroszol van, minimum A/P2 szűrővel.  

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Távol kell tartani az 
ételektől, az italoktól és az állatok eledelétől. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket 
használni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a 
bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:  szilárd (20o

Szín: fehér
C, 1013 hPa) 

Szag:    aromás 
Szagküszöb-érték:  nincs adat 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20 o

Olvadáspont / fagyáspont:    38,8°C  
C):      Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: >300 °C 
Lobbanáspont (zárt téri):     >200°C 
Párolgási sebesség:     Nincs adat. 
Tűzveszélyesség:     Nem éghető. 
Szilárd anyagok tűzveszélyessége:   Kevésbé éghető.  

Gőznyomás:     <10-4

Gőzsűrűség (levegő=1):    Nincs adat. 

 mbar (43°C) 

Sűrűség:      1.18 g/cm3

Oldékonyság (víz):     6.8 mg/l (25°C), becsült érték 

(43°C) 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (Log Pow):  4.51 (22°C) 

Öngyulladási hőmérséklet:  >601 °C (kb. 1013 hPa) 

Bomlási hőmérséklet:    Nincs adat.  

Viszkozitás:      10 mPa s (43oC, dinamikus)   

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában 
nincsenek robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok.  
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló 
tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai 
szerkezete alapján képtelen exoterm reakcióra éghető anyagokkal. 
 

9.1.3. Egyéb információk 
Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot 
nem kell elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve 
használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre 
vonatkozó vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és 
előre nem jelezhető, és ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs 
állandó megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai 
miatt tudományos vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Reakcióba lép vízzel, savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal és oxidáló szerekkel. 
10.2. Kémiai stabilitás 

A környezetben az MDI fő bomlási mechanizmusa a hidrolízis. Az MDI gyorsan reakcióba lép a vízzel és 
túlnyomóan szilárd, oldhatatlan polikarbamidokat képez. A környezettel való sokféle érintkezés esetén 
jellemző az izocianát viszonylag gyenge diszperziója, az érintkező felületi reakció szilárd kéreg kialakulásához 
vezet beburkolva a részben elreagált vagy elreagálatlan anyagot. Ez a kéreg korlátozza a víz behatolását és az 
amin távozását, így lassítva és módosítva a hidrolízist.  
Stabilitás szerves oldószerekben: Minden MDI izomer és forma nagyon instabil dimetil szulfoxid (DMSO) 
oldószerben, a DMSO víz tartalma növeli a bomlást.  Az MDI sokkal stabilabb etilén-glikoldimetiléter (EGDE) 
oldószerben.  

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Hideg vagy meleg ( 50!C) vízzel a reakció lassú lefolyású, forró vízzel és 
gőzzel a reakció gyorsabb, szén-dioxid keletkezése mellett nyomásnövekedést okoz. Savakkal, alkoholokkal, 
aminokkal, bázisokkal és oxidáló szerekkel tüzet okoz és nő a robbanásveszély. 

10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, nedvesség, erős fény. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Víz, savak, alkoholok, aminok, bázisok és oxidáló szerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek 

veszélyes bomlástermékek. 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

Patkányok LD50 > 2000 mg/kg ts 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metiléndifenil-diizocianátra – CAS 26447-40-5.) 
Akut toxicitás –belégzéssel: 4 kategória 

Patkányok  LC50 > 2.24 mg/l (1h) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

Nyúl    LD50 > 9400 mg/kg ts (24h) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 

11.2.  Irritáció/korrózió: Az összesített vizsgálati eredmények és a foglalkozásügyi esetek jelentései együtt 
szolgálnak a hivatalos osztályozás alátámasztására. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: 2 kategória 

  Nyulaknál irritáló hatású. 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metiléndifenil-diizocianátra – CAS 26447-40-5.) 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 2B kategória 

  Nyulaknál nem irritáló hatású. 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metiléndifenil-diizocianátra – CAS 26447-40-5.) 
A rendelkezésre álló állat kísérleti adatok nem támasztják alá az MDI szemirritáló osztályozását. De együtt a 
foglalkozásügyi esetek jelentéseivel, amelyek beszámolnak a szemirritáció tüneteiről, hivatalos 
osztályozásként az MDI –t szemirritálónak kell osztályozni. 

11.3. Szenzibilizáció: Az állatkísérletek és az emberre gyakorolt hatások bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, 
hogy az MDI lehetséges forrás bőr és légzőszervi érzékenységre. Az állatkísérletek azt mutatják, hogy az MDI 
nagyon erős allergén anyag. Az emberre gyakorolt hatásokra vonatkozó jelentések allergiás bőrgyulladás 
előfordulását mutatták ki MDI expozíció esetén. 
Bőr-szenzibilizáció: Bőr-szenzibilizáló 1 

  Szenzibilizáció az egérnél. 
Légzőszervi szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáló 1 
  Szenzibilizáció a tengeri malacnál. 
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11.4. Mutagenitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

11.5. Rákkeltő hatás: 2 karcinogén kategória 
Patkányok (belégzés)  NOAEC = 0.2 mg/ m3 (toxicitás) 

NOAEC = 1 mg/m3 (karcinogenitás) 
LOAEC = 6 mg/m3 (karcinogenitás) 

(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
11.6. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 

nem teljesülnek.     NOAEL = 4 mg/m3 (anyai és magzati toxicitás) 
NOAEL = 12 mg/m3 (teratogenicitás) 

(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
11.7. Célszervi toxicitás - egyetlen expozíció (STOT SE): STOT egy. 3  

Patkányok (belégzés)  NOAEL = 1 mg/m3 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): STOT ism. 2 
Patkányok (belégzés)  NOAEC = 0.2 mg/m3 (2 év) 

LOAEC = 1.0 mg/m3 
Cél szerv: légző rendszer – tüdő. 

(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva adathiány miatt. 
11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés) 

Szájon át történő expozíció: Nincs rendelkezésre álló információ az MDI toxikokinetikus hatásaira vonatkozóan 
az állatok szájon át történő expozíciójának esetében.  
Dermális expozíció: A radioaktivitás emberi bőrön át történő felszívódására nem került sor egy 54 órás 
folyamatos expozíció során, csak egy kis mennyiségű (maximum az alkalmazott dózis 0,23%-a) radioaktivitás 
került bőrön keresztül elnyelésre a patkány és tengeri malac kísérletek során. Az alkalmazott MDI ekvivalensek 
nagy részéről azt állapították meg, hogy a bőrrel érintkezhet.  
Belélegzési expozíció: A belélegzési expozíció tekintetében jó és megbízható adatok állnak rendelkezésre az 
állatkísérletekben tapasztalt elosztási/kiválasztási eredmények alapján. A legtöbb szervi úton elérhető dózis 
kiválasztása epén keresztül és kisebb mennyiség vizeleten keresztül történt. 

11.11. Genetikai toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
 

12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50  >1000 mg/l (96h) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Hosszú távú toxicitás halakra: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú toxikológiai 
vizsgálatra kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy 
a vízi élőlényekre gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes 
oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való 
heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb ilyen reakció terméke a szilárd, oldhatatlan polikarbamid. 
Minden MDI-t zárt rendszerben gyártanak. Az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a 
szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért az MDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. A 
talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC 
értékek számszerűsítésére került sor az MDI előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve 
a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudományos és 
expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való lemondás 
helyénvalónak látszik. 
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Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
  Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50  >1000 mg/l (24h) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Édesvízi gerinctelenek  EC10/LC10 vagy NOEC = 10 mg/l (21 nap) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra: 

Édesvízi alga   EC50/LC50  >1640 mg/l (72h) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Toxicitás az édesvízi növényekre (az algán kívül): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. Azonban, 
létezik egy mezokozmosz (szárazföldi) PMDI tanulmány, melyben a makrofitek (Potamogeton crispus és 
Zannichellia palustris) toxicitását értékelték. 1.000 és 10.000 mg/l adagolásnál toxicitás nem volt 
megfigyelhető, az anyag közel 100% -a volt megtalálható az üledékben megszilárdult anyagként. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok  EC50/LC50 >100 mg/l (3h) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Toxicitás egyéb édesvízi organizmusokra: Ez az információ nem érhető el, de a REACH sem írja elő. 

12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete szerint bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni 
kell, ha a kémiai biztonsági értékelés nem indokolja további szükséges vizsgálatok elvégzését az anyag 
üledékben előforduló organizmusokra gyakorolt hatásaira.  

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 

Eisenia fetida   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A kémiai biztonsági értékelés és a 
kockázat értékelés alapján nincs szükség a szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológia tanulmányozására, 
mert nincs kockázata a szárazföldi környezetre, amit a PEC/PNEC < 0.239 érték mutat. Közvetlen és közvetett 
expozíció a talajra nem valószínű. 
(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

  Avena sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
  Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
 (Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete 
szerint bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni kell, ha a kémiai biztonsági értékelés nem indokolja 
további szükséges vizsgálatok elvégzését az anyag üledékben előforduló organizmusokra gyakorolt hatásaira. 
 (Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Toxicitás egyéb föld feletti szervezetekre: Adatokról való lemondás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

12.1.4. Légköri toxicitás: Az információ nem érhető el. 
12.1.5. Mikrobiológiai aktivitás szennyvízkezelő rendszerekben 

Toxicitás az édesvízi mikroorganizmusokra: 
EC50/LC50    >100 mg/l (3h) 

(Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
12.1.6. A táplálékláncra vonatkozó nem osztály-specifikus hatások (másodlagos mérgezés): Adatelhagyás. A 

REACH X. melléklete szerint, bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni kell az emlősökről általában 
rendelkezésre álló adatok figyelembevételével. Patkányokban és kutyákban szájon át történő toxicitása nem 
mutat semmilyen szemmel látható mérgezést. A patkányok esetében a PMDI szájon át történő expozíciója 
folytán LD50-t mutat, ami túllépi a 10.000 mg/kg-os testsúlyt. Az elfogyasztott PMDI főleg semleges 
polikarbamidokat alkot. A madarak expozíciója nem valószínű. Nincs alapja annak a feltételezésnek, hogy a 
PMDI jelentős orális toxicitást okoz madarak esetében. Így erre vonatkozó vizsgálatok nem szükségesek. 

 (Kereszthivatkozás a polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
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12.1.7. Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 

kritériumai nem teljesülnek. (EC/LC50 halakra, gerinctelenekre és algára >  1000 mg/l) 
 Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. (NOEC algára > 1640 mg/l, NOEC gerinctelenekre > 10 mg/l) 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Fototranszformáció levegőben: 
 Felezési idő (DT50):  1 nap 
Hidrolízis: Az MDI vízzel történő reakciójánál főleg semleges polikarbamid keletkezik. 

Felezési idő (DT50):  20 h (25°C) 
Hidrolízis reakciósebessége: 0.5-1h 

(Kereszthivatkozás az oligomer MDI-re – CAS 32055-14-4.) 
Fototranszformáció vízben és talajban: Az anyagnak nincsenek vízre és talajra vonatkozó 
fototranszformációs adatai. 
Biodegradáció vízben: Kísérleti körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. (Kereszthivatkozás a 
polimer MDI-re – CAS 9016-87-9.) 
Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklete szerint a biodegradációs vizsgálat 
technikai megvalósítása nem lehetséges, mert az anyag nagyon gyorsan reagál vízzel. Az MDI gyorsan 
hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és 
talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb ilyen reakció terméke a szilárd, oldhatatlan 
polikarbamid. Minden MDI-t zárt rendszerben gyártanak. Az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási 
problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért az MDI szennyvízbe való kibocsátása nem 
engedélyezett. A talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program 
felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor az MDI előállítók és feldolgozók mért emissziós 
adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. 
Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai 
vizsgálatoktól való lemondás helyénvalónak látszik. 
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. Lásd: Biodegradáció vízben és üledékben.  

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Bioakkumuláció- vízi/üledékes: Az MDI kategóriába tartozó anyagok vízzel való magas reaktivitásának 
köszönhetően bioakkumulációs vizsgálatok elvileg nem végezhetők ezekkel az anyagokkal. Azonban egy 4,4'-
MDI –vel történő bioakkumulációs vizsgálat és egy PMDI–vel történő mezokozmosz vizsgálat végrehajtásra 
került, figyelembevéve a bioakkumuláció lehetőségét. Mivel analitikai mérések nem történtek, nem lehet 
meghatározni azt, hogy az értékek valóban az MDI-re vonatkoznak. A rendelkezésre álló információ és a 
kategória megközelítés szerint, azonban az MDI anyagok reakcióképessége alapján nincs szükség új 
bioakkumulációs vizsgálatra. 

BCF (vízi fajokra)   200 (mértékegység nélkül) 
Földben történő bioakkumuláció: Az anyagnak nincsenek a talajra vonatkozó, rendelkezésre álló 
bioakkumulációs adatai, de a REACH sem írja elő.  

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH VIII. melléklete szerint a vizsgálatot nem elvégezni, ha az 
anyag gyorsan lebomlik. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és 
nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb ilyen 
reakció terméke a szilárd, oldhatatlan polikarbamid. Minden MDI-t zárt rendszerben gyártanak. Az oldhatatlan 
polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért az MDI 
szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. A talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem 
valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor az MDI 
előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő 
PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú 
hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való lemondás helyénvalónak látszik. 
Illékonyság: A mért gőznyomásból és a számított vízoldékonyságból becsült Henry állandó 2,263 x 10-7 atm-
m3

  

/mól, így az illékonyság valószínűleg nem szignifikáns bomlási mechanizmus a kategória megközelítés 
szerint az MDI anyagok vonatkozásában. 
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12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
 Eredmény a P kritériumra: A biodegradációs vizsgálatok alapján a PMDI nem biodegradív. A hidrolízis és az 

indirekt fotolízis felezési idő kísérletek alapján nem várható, hogy a PMDI perzisztens legyen a környezetre és 
így nem azonosítjuk P-ként. A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag 
sem tartozik a perzisztens (P) kategóriába.  

 Eredmény a B kritériumra: Habár az MDI-nél egy magas értékű log Pow értéket (4.51) mértek, a 4,4’-MDI teljes 
bioakkumulatív vizsgálata azt mutatja, hogy a bioakkumulációs képessége alacsony. A gyors hidrolízis 
alapján, és mivel az anyag környezeti expozíciója nem valószínű vagy nagyon alacsony, nincs potenciálisan 
bioakkumulációra lehetőség. Ennél fogva, a 4,4’-MDI nem felel meg a B kritérium követelményeinek, nem 
azonosítjuk B-ként. 

 A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag sem tartozik a 
bioakkumalatív (B) kategóriába. 

 Eredmény a T kritériumra: A vizsgált koncentrációk az MDI anyagok vízoldhatósága (7.5 mg/l) felett voltak. 
Habár, az MDI vízoldhatósági határa magasabb a T kritériumnál előírtnál, a vízi toxicitási vizsgálatok alapján 
mégsem azonosíthatjuk T-ként. Mivel, a 67/548/EGK 1. melléklete szerint az osztályozása Xn, R48, ez 
automatikusan T kritériumot jelent. Az MDI osztályozása ezért toxikus (T) kritérium. 

12.6. Egyéb káros hatások  
Az MDI várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének elvékonyodására 
vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 
Másodlagos mérgezés: A rendelkezésre álló adatok alapján nincs bioakkumulációs képességre mutató jel, 
ennél fogva a másodlagos mérgezést nem tekintjük lényegesnek.  
Nem várható expozíció a madarakra, és az állat kísérleti adatok azt mutatják, hogy a szájon át történő 
expozíció alacsony. 

 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, 

szennyezett hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és 
regionális szabályozásoknak megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 08 05 01 

13.1.1. Termék- / Csomagoláskezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt 
követően alapos tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással 
(pl. gőzöléssel, mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2.  Hulladékkezelési módszerek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 
14. Szállításra vonatkozó információk 

 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: Nem veszélyes áru. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem veszélyes áru. 
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem veszélyes áru. 
14.4. Csomagolási csoport: Nem veszélyes áru. 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: nem. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS: Nem veszélyes áru. 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1  Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről: A 4,4’-

metiléndifenil-diizocianát nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében.  
 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

" A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

" 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. 

" 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 bizottsági 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. 

" A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről. 

" Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről. 

" Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
" ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
" MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
" ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai 

Vegyianyag-információs Rendszer) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

" 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
" 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
" 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
" 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
" 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” 

és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének 
kihirdetéséről. 

" 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

" 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
&14)5)1416$04

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
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16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

BCF: Biokoncentrációs tényező 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DMSO: dimetil-szulfoxid 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PMDI: polifenil-metán-poliizocianát 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A 4,4 MDI (CAS 101-68-8) regisztrációs dossziéja. 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1207/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 4 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2 Kereszthivatkozás. 
Szemirrit. 2 Kereszthivatkozás. 
Légz. szenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 2 Kereszthivatkozás. 
STOT egy. 3 Kereszthivatkozás. 
STOT ism. 2 Kereszthivatkozás. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R20   Belélegezve ártalmas. 
R36/37/38  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R42/43   Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R48/20   Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R40   A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 
S-mondatok: 
 
S38  Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S1/2   Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S23   A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37   Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
H-mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332  Belélegezve ártalmas. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 

meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja 
a szerveket <vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: 
légzőszervrendszer, belélegzés. 
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P-mondatok: 
 
P260   A gőzök/permet belélegzése tilos.  
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285   Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz.  
 
1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

ONGRONAT ® 3000 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

Készítette:

 

BorsodChem Zrt.

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 

 



Kiadás dátuma: 2008.04.16. Nyomtatás dátuma:

1. Vegyianyag neve, gyártó / forgalmazó cég adatai

Anyag vagy készítmény neve:

CAS szám:
EU szám:
Cikkszám:

Forgalmazó cég neve és címe: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft
Cím:

Tel.: Fax.:

1147. Budapest, Telepes u. 53

(36 1) 467-7524 (36 1) 467-7535

2. Összetétel/információk az alkotókról

Képlete:
Relatív molekulatömeg:

Aceton

67-64-1
200-662-2
02850
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3. Veszélyesség szerinti besorolás

Veszélyszimbólumok és -jelek:
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Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2008.04.16
Verzió: 00

Cím:
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

Oldal: 1/5Aceton
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Lenyelés:
Nem szabad hánytatni. (Perforáció veszélye!) Lenyelés esetén, ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját
vízzel.  Azonnal  itasson  a  sérülttel  sok  vizet,  és etessen vele aktív szén szuszpenziót (24-40 g, 
10%-os szuszpenzió).
Belégzés:
D?;0(!)!"#$%&'('!5$?""!&(.(;3$(9

Szembe kerülés:
E*(72(!><'-"!("('#,!)*+,,)&!12&/'"(!23!./**(&4!&(;)&-22!FG!H($I(,!6($("*'%&4!7?61*2(,!8B**)!"*#'!)!"*(7J8#>)'

ujjaival.
K3$$(!6($%&#"L

 *!),0);!23$$(!6($%&#"6+$!)*+,,)&!7+"")!&(!"*)HH),,)&!#"!23!./**(&9

 !"#$%&'(%)*+'((),-".$%/*.0(1/%"12(%30*12.4

 !"#$%"&'($%)*&+,$-.*/0(/+1*2"*/0(/+*+."$*/34--*5406$0-7869:;/0*74;;/08%#$%"&'($%*$'$+($-*/'54-*/*'$#$+.#$'1

 !"**$%$-&0**/"*4'-8%8,4"*,/%"08'<40*#=">$7?$-$-)**%"&0@394A933/')**>477/'**#/+(*,/;;/'*4'-:-1

2*-874':$3&0(*5B70($".*-!"-.'*C$'74;;/0,/-1*2*-!"0$5*59-$--*-874':$3&0(*,!-&%&7$*,/%"08'<40*#=">$7?$-$-1*D."$9

nagy távolságra eljuthatnak,  gyújtóforrással  találkozva a kibocsájtás illetve a tárolóedény helyéig
#9%%"/+(E''/3,/-0/51*2"*&+&%9*F,.;4?'8%9G*-$7?&5*-4A95E%*CH%-1*2"*/0(/+*5B70($"$-&;$0*5$'$-5$"$--*-!"*4'-8%8,4"

,/%"08'<40*/"*&+.*/0(/+*-E'/<340%8+80/5*?$+C$'$'.*4'-:*5B"$+$-1

6. Óvintézkedés baleset esetén

Zárja le a szennyezett területet. Zárjon el minden gyújtóforrást.  Akadályozza  meg a csatornába jutást. 
I%/5*/77/*595&>"$--*34'+4":*9780(=-,/-</*/*C$'-/5/7=-8%-1**J$+($0**C$'*"87-*'&+".5&%"H'&5$-)*+E?96%9"?8-)

+E?95$%"-(!-1*2*59B?'B--*/0(/+4-*9-/%%/*C$'*%"87/"*?&%%"$')**,4?455/'**#/+(*%":38#/'1*K$>$7<$*B%%"$)*

majd tegye fedett,  zárt,  feliratozott edénybe, és vigye épületen kívülre. A munka  során s zikramentes
%"$7%"8?45/-*,/%"08'<401*K"$''."-$%%$*59*/*,$'(9%&+$-*&%*/*59%":7:38%*,$'(&-*?4%%/*C$')*/?=+*-$'<$%$0*$'-!095*/

szennyezés.

7. Kezelés, tárolás

2*,/%"08'/-40*5=#H'9*$3&0("$-$-*-/7-%/*"87#/1* 874'</*C$'69?5&"$--*$3&0(;$01* 874'</*,!#B%)*%"87/"*,$'($01* /7-%/

-8#4'*%E+87":*,.-.')*%"9578-:')*0(='-*'80+-:'1*2"*$'$5-74%"-/-95E%*C$'-B'-.3&%-*?$+*5$''*/5/38'(4"091

 874'8%9*,.?&7%&5'$-L max.30 ÇC

5!"6%"',)(%(),'."3'7"&'(%)*+'%.'.8"793:2&),%)(";'*.).'*'<

6%"',)(%(),'."3'7"&'(%)*+'%.'.8"793:2&),%)(";'*.).'*'<=

>%'7)*+<"&)?8;'*(%'@'*)(':=

Szem védelme:

Kéz védelme:
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9. Kémiai - fizikai tulajdonságok
Halmazállapot: folyadék
Szin: színtelen
Szag: gyümölcsös
Forráspont [ÇC]: 56,2
Olvadáspont [ÇC]: -95,4
Oldódás [20 ÇC-on]: korlátlanul elegyedi
@#$5+;)''17(;!M6;N7OP 790
Viszkozitás (dinamikai, 20ÇC) [mPa*s]: 0,32
Lobbanáspont (zárttéri) [ÇC]: <-20
Q0<&&)=-"?!837#$"#6&('!MRSPL 465
Robbanási elegy [V/V%]: 2,6-13
EA$A"#;!TUVRSW!M;NI7OPL 0,800

10. Stabilitás és reakciókészség

Összeférhetetlenség:
Alkáli hidroxidok, halogének, interhalogének, halogénezett szénhidrogének/alkáli hidroxidok, oxidálószerek
(króm-trioxid, peroxivegyületek, salétromsav, nitrálósav), halogén-oxidok, alkálifémek, nitrozilvegyületek, fémek,
etanolamin.

M.;4?'8%08'*5$'$-5$".*/0(/+45L

Szén-monoxid, szén-dioxid.

11. Toxikológiai adatok

Akut hatások:
Szemirritációt okoz. Fennáll a szaruhártya homályosodás veszélye. Az anyag ingerelheti a nyálkahártyát,
/*C$'%.*'&+E-/5/-*&%*/*;.7-1**M4%%"/;;**#/+(**-B;;%"B79**5B'6%B0,/-8%**/*;.7*59%"87/38%8-)*597$>$3$"&%&-

454",/-</1**D."$90$5**;$'&+"&%$*8'?4%%8+4-*&%*%"&3H'&%-*454",/-1*N/+(*?$00(9%&+*;$'&+"&%$547*#/+(*'$0($'&%

$%$-&0*/*5B#$-5$".*-H0$-$5*'&>,$-0$5*C$'L**C$<C8<8%)**&?$'(+&%)*,80(8%)*$?&%"-.7$03%"$79*>/0/%"45)*%"&3H'&%)

kábultság, kóma.

Irritációs adatok:
SKN - RBT 500 mg/24h
EYE - RBT 20 mg/24h
Toxicitási adatok:
XY:!J!Y @!:Z[\L!G]VV!7;N6;

^_C!J!Y @!:Z[\L!`a!7;N&Nb8
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12. Ökológiai adatok

J="?90.%&+*#$%"&'($%%&+9*4%"-8'(*FODPGL 0

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
2*QRSTUUV1*FJW1VX1G*P47?80(7$03$'$-*/*#$%"&'($%*,E''/3&55/'*5/>6%4'/-4%*-$#&5$0(%&+$5*#&+"&%&0$5*C$'-&-$'$97.'*9780(/3:1

AB!">%0**C.0(@2"&/32.:/%4"'*8C@0(/:

ADR/RID (vasút/közút): 3. II.

IMDG (vizi szállítás): 3. II.

IATA (légi szállítás): 3. II.
CAO: 307
PAX: 305

UN-szám (szállítóeszköz): 1090

15. Szabályozási információk

Veszélyjelek:
F  !"#$%"&'($%

Xi Irritatív

R-mondatok:
VV******** !"#$%"&'($%

36        Szemizgató hatású.
YY********W%?&-$'-*$A>4"=69:*/*;.7*59%"87/38%8-*#/+(*?$+7$>$3$"&%&-*454",/-</1

YZ********D."$9*8'?4%%8+4-)*%"&3H'&%-*454",/-0/51

S-mondatok:
2         Gyermekek kezébe nem kerülhet.
Q*********2"*$3&0("$-*<:'*%"$''."-$-,$-.*,$'($0*-/7-/03:1

16        Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
T[1T******2*5$'$-5$".*+."-*0$?*%"/;/3*;$'&'$+$"091

TY********M/*%"$?;$*5$7H')*;.*#=""$'*/"400/'*59*5$''*?4%09*&%*47#4%,4"*5$''*C473E'091

44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításról.
2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
QRSTUUV1*FJW1*VX1G*P47?80(7$03$'$-**/*#$%"&'($%*,E''/3&55/'*5/>6%4'/-4%*-$#&5$0(%&+$5*#&+"&%&0$5*C$'-&-$'$97.'

VYSTUUV1*FJWW1*VR1G*PJ\*7$03$'$-*/*,E''/3&545*<$+("&5&7.'1

16. Egyéb
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a
javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön
kívül esnek.
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal
figyelmeztetni.
A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az anyaggal kapcsolatos biztonságtechnikai
adatokat és tudnivalókat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják.
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: ammónia, vízmentes  
Terméknév: Ammónia  
Indexszám: 007-001-00-5 
EC szám: 231-635-3 
CAS szám: 7664-41-7 
CAS szerinti elnevezés: Vízmentes ammónia 
IUPAC név: ammónia 
Az anyag típusa:  

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

REACH regisztrációs szám: 01-2119488876-14-0051 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: műtrágyák, intermedierek 
Szervetlen kémiai szintézisek kiindulási anyaga, műtrágyaipar alapanyaga és maga is műtrágya, hűtőközegként, stb. 
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 
EF 1: A vízmentes ammónia gyártása  
EF 2: A vízmentes ammónia disztribúciója és készítmény-előállítás  
EF 3: A vízmentes ammónia ipari felhasználása intermedierként  
EF 4: A vízmentes ammónia és a vizes ammónia ipari végfelhasználása (feldolgozás, nem feldolgozási segédanyag, 
segéd reagens) 
 

1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 
EF 5: Széleskörű végfelhasználás: a vízmentes és vizes ammónia foglalkozásszerű felhasználása 
 

1.2.3. Fogyasztói felhasználás 
 
EF 6: Széleskörű végfelhasználás: A vizes ammónia fogyasztói felhasználása 
 

1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Az anyag felhasználását korlátozni kell az EF-ben meghatározottak szerint. 
 
1.2.5. További információ: 

Az EF teljes szövegét lásd a mellékletben. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
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1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 

 
 

2. A veszély meghatározása 

2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Megjegyzés: Önosztályozás a CLP szerint 
 

Veszélyességi  
osztályok / kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Tűzv. gáz 2 H221 Tűzveszélyes gáz..  
Nyom. alatt lévő gáz H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.  
Bőrmaró 1B H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
Akut tox. 3 H331 Belélegezve mérgező.  
Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. M-Faktor: 1 

 
Egyedi koncentráció határérték: 
Koncentráció tartomány > 25% 
Veszélyességi kategóriák 
Vízi, akut 1 
 
Egyedi koncentráció határérték: 
Koncentráció tartomány > 5% 
Veszélyességi kategóriák 
Bőrmaró 1B 
STOT egy. 3a 
 
Egyedi koncentráció határérték: 
Koncentráció tartomány >= 1 - <5% 
Veszélyességi kategóriák 
Bőrirrit. 2 
 

2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
 R10 Kis mértékben tűzveszélyes. 
T – Mérgező R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 
C – Maró R34 Égési sérülést okoz. 

N – Környezetre veszélyes R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
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S-mondatok: 
 
S1 Elzárva tartandó. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. 
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termék azonosító: Ammónia 
Anyag: ammónia, vízmentes) 
Indexszám: 007-001-00-5 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

     
 
 GHS04 GHS05 GHS06 GHS09 
 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H221 Tűzveszélyes gáz. 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H331 Belélegezve mérgező. 
H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P403+P233  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
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Kiegészítő veszélyességi információ (EU): EUH071: Maró hatású a légutakra. 
 
Megjegyzés: 
U megjegyzés: 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. 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok 
Anyagnév: ammónia, vízmentes 
Indexszám: 007-001-00-5 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

ammónia, vízmentes 231-635-3 7664-41-7 > 99.5 

 
 
4. Elsősegélynyújtás 

 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Minden esetben azonnali orvosi felügyelet szükséges. 
4.1.1. Belégzés esetén: 

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Ellenőrizni kell, hogy nem szenved-e légzészavarban. Ha köhög, vagy légzési 
probléma merül fel, légzőszervi irritáció, bronchitis vagy tüdőgyulladás irányában kell vizsgálódni. Ha nem lélegzik, 
mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: 
Az érintett bőrfelületet bő vízzel azonnal le kell öblíteni legalább 15 percen keresztül, majd alaposan le kell mosni vízzel 
és szappannal. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Ha az irritáció vagy a fájdalom tartósan fenn áll a sérültet 
egészségügyi létesítménybe kell szállítani. 
Figyelmeztetés: A bőrre fagyott ruhát eltávolítás előtt fel kell olvasztani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: 
A szemet azonnal ki kell öblíteni bő vízzel legalább 15 percen keresztül. Ha az irritáció, fájdalom, duzzadás/dagadás, 
túlzott könnyezés vagy enyhébb szenzibilizáció tartósan fennáll, a sérültet orvosi felügyelet alá kell helyezni, majd 
szükség esetén szemorvoshoz kell küldeni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: 
Orvosi segítséget kell hívni. Ha a sérült eszméleténél van, azonnal tejet vagy vizet kell adni. A hányatást nem szabad 
kezdeményezni. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: 
Friss levegő, nyugalom. Félig-ülő helyzet. Mesterséges lélegeztetésre szükség lehet. Kérjünk orvosi segítséget. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Az anyag maró hatású a szemekre, bőrre és légzőszervekre. Magas koncentráció belélegzése tüdő ödémát okozhat. A 
folyadék gyors párolgásának következtében fagyást okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
A tüdő ödéma tünetei gyakran néhány óra elteltéig nem mutatkoznak és fizikai erőfeszítés hatására súlyosbodik az 
állapot. Ezért a pihenés és orvosi felügyelet lényeges. Azonnali intézkedés Orvos vagy szakképzett személy által azonnali 
megfelelő belélegzési terápia alkalmazandó. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: 
A kiáramló gáz meggyulladása esetén a legjobb alkalmazandó eljárás elsősorban a kiáramló gáz megfékezése és nem a 
tűzoltás. Poroltó vagy CO2

Nem alkalmas oltóanyag: 
, porlasztott víz, vízköd vagy hab. 

Tömény vízsugár alkalmazása nem ajánlott. 
5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek 

Nyílt láng használata vagy dohányzás tilos.  
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védőfelszerelések 
Gőzök és/vagy füstök belélegzésének veszélye esetén pozitív nyomású sűrített levegős önmentő légzőkészülék 
használata ajánlott. Ha tűz esetén ammónia is előfordul, erre vonatkozó biztonsági vegyvédelmi ruházat használata 
ajánlott. 
További információk 
A konténer belsejébe vizet nem szabad tenni. Ha kockázat nélkül kivitelezhető, a konténert el kell távolítani a tűzzel 
fenyegetett területről. A tűznek kitett konténerek oldalát hűtő vízzel kell hűteni, jóval azután is, amikor a tüzet eloltják. A 
tűznek kitett tartályok végeitől távol kell tartózkodni a robbanás veszély miatt. El kell szigetelni a területet egészen addig, 
amíg a gáz szétoszlik. A gőzök szabályozására porlasztott vizet vagy habot kell alkalmazni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ’B’ (Tűz- és robbanásveszélyes). 
 

 
6.   Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére 

Ha kockázat nélkül lehetséges meg kell állítani a szivárgást. A szivárgó tartályt a szivárgó résszel felfelé kell állítani, hogy 
a kiáramló gáz folyékony formában történő kiáramlását megakadályozzuk. 

6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére 
A nem érintett embereket távol kell tartani, el kell szigetelni a veszélyeztetett területet és a területre való belépést meg 
kell akadályozni. Széllel szemben kell tartózkodni, távol az alacsony fekvésű területektől, és belépés előtt a zárt 
területeket szellőztetni kell.  
Az érintett területet értékelni kell arra vonatkozóan, hogy el tudjuk dönteni, hogy evakuálást kell-e végrehajtani vagy helyi 
óvóhelyet kell kialakítani az ablakok és ajtók bezárásával, a külső levegőztetők elzárásával (mennyezeti ventilátor, stb.), 
illetve (szükség esetén) nedves törülköző vagy ruhadarab arc elé történő helyezésével.  
Megfelelő képzés esetén, sűrített levegős légzőkészülék (SCBA) és tűzoltó védőruházat használata vízporlasztással 
együtt limitált védelmet nyújt külső kibocsátások esetén rövid távú expozíció esetén. 
Teljes testet védő, gőzvédő ruházatot kell viselni tűz nélküli kifolyások és szivárgások esetén. A gőzök semlegesítésére 
porlasztott vizet vagy habot kell alkalmazni. Folyékony ammónia és víz összekeverése esetén a párolgási sebesség nő. 
Folyékony ammóniába nem lehet vizet tenni, csak abban az esetben, ha több mint 100 térfogategységnyi víz jut egy 
egységnyi folyékony ammóniára. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást. A veszélyes területet le kell zárni, értesíteni kell a hatóságokat. A 
szivárgási pontokat le kell zárni, ha lehetséges emberi kockázatok nélkül. A kiszivárgott ammóniát körül kell zárni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
A kiszivárgott anyagot megfelelő abszorbens anyaggal el kell nyeletni, mint például száraz föld vagy homok és 
biztonságos hulladéklerakó helyre kell szállítani zárt konténerben. A maradék anyagot vízzel kell felmosni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Nem alkalmazható. 
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7.   Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Az anyag kezelése során egyéni védő felszerelés használata kötelező. Az átrakodást és hasonló tevékenységeket zárt 
rendszerben kell végrehajtani. Elektrosztatikus töltés felhalmozódás veszélye áll fenn. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Nyomás alatt tartott acéltároló edényekben. A tároló edényeket nyomásérzékelővel és biztonsági szeleppel kell ellátni. 
Robbanás biztos elektromos tartozékok szükségesek.  

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Az anyag műszaki funkciója (mit csinál): műtrágyák, intermedierek. 
 
 

8.   Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Anyagnév: Ammónia 
CAS szám: 7664-41-7 
 

Ország Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

20 14 50 36 
Belgium 20 14 50 36 
Dánia 20 14 40 28 
Franciaország 10 7 20 14 
Németország 20 14 40 28 
Magyarország  14  36 
Olaszország 20 14 50 36 
Lengyelország  14  28 
Spanyolország 20 14 50 36 
Svédország 25 18 (50) (35) 
Svájc 20 14 40 28 
Egyesült Királyság 25 18 35 25 

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_ gw.aspx 
 
 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek 
Dolgozók 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 68 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 47.6 mg/m3 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (bőrön át):  Nem elérhető. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (belégzés):  DNEL 36 mg/m3 
 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 68 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 47.6 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció– lokális hatások (bőrön át):  Nem elérhető. 
Hosszú távú expozíció – lokális hatások (belégzés):  DNEL 14 mg/m3 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
AMMÓNIA    

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 7 / 14 

Lakosság: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 68 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 23.8 mg/m3 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 6.8 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (bőrön át):  Nem elérhető. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (belégzés):  DNEL 7.2 mg/m3 
 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 68 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 23.8 mg/m3 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 6.8 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció– lokális hatások (bőrön át):  Nem elérhető. 
Hosszú távú expozíció – lokális hatások (belégzés):  DNEL 2.8 mg/m3 
 
PNEC vízi (édesvízi)     0.0011 mg/l 
PNEC vízi (tengervízi)     0.0011 mg/l 
PNEC vízi (váltakozó kibocsátás)    0.0068 mg/l 
PNEC STP: Az ammóniát nitrogén forrásként hasznosítják a baktériumok, és szintén baktériumok állítják elő más nitrogén 
tartalmú összetevők bomlástermékeként. Így a PNEC STP származtatás nem szükséges. 
PNEC üledék (édesvíz, tengervíz): Az ammónia az üledékekben nem halmozódik fel. Így PNEC származtatása nem 
szükséges.  
PNEC orális: Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az ammónia biológiailag felhalmozódik és a másodlagos mérgezés 
elleni védelemhez PNEC származtatása nem szükséges. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Megfelelő műszaki ellenőrzések alkalmazásával az expozíciót le kell csökkenteni (elszigetelés, helyi légelszívás (LEV) 
alkalmazása) és megfelelő védő felszerelések (védőkesztyűk, védőszemüvegek, védőruházat) alkalmazása. A műszaki 
ellenőrzéseket úgy kell végrehajtani, hogy az ammónia koncentráció a megengedett expozíciós határokon belül legyen 
vagy légzésvédelem szükséges a belélegzési expozíció lecsökkentése érdekében. 

8.2.2 Személyi védőfelszerelés 
8.2.2.1. Szem /arc védelem 

Folyadékkal vagy köddel való érintkezés veszélye esetén vegyvédelmi szemüveget kell használni. Kiegészítő védelem 
érdekében a védőszemüvegek mellett teljes arcot védő maszk használata ajánlott. 

8.2.2.2  Bőr és testvédelem  
Az ammóniával történő vagy ammónia körül folyó munkálatok esetén megfelelő egyéni védőfelszerelések használata 
kötelező. Folyadékkal, köddel és gázzal vagy gőzzel való expozíció esetén bőrvédelem is szükséges. Neoprén vagy 
gumiból készült kesztyűk, ammónia ellen védő ruházat (munkaköpeny, védőköpeny és bakancsok) vagy gőz elleni 
védőöltözet szükséges.   
Kézvédelem 
Lúgnak ellenálló védőkesztyűk 

8.2.2.3. Légzésvédelem 
„K” típusú szűrővel ellátott gázmaszk vagy sűrített levegős légzőkészülék. 

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések 
A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol 
tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell 
venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell 
mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 
A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: gáz (20°C, 1013 hPa) 
Szín: színtelen 
Szag: ammónia. 
Szagküszöbérték:   Nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C):  Nem alkalmazható.  
Olvadáspont: -78°C (1013 hPa) 
Forráspont: -33 °C (1013 hPa) 
Lobbanáspont: Nem alkalmazható. A REACH VI. melléklet 2. oszlopának megfelelően nem szükséges vizsgálat elvégzése, 
mivel az anyag szervetlen gáz. 
Párolgási sebesség: Nincs adat. 
Tűzveszélyesség (gáz): Tűzveszélyes gáz. 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:  alsó robbanási határ 16% 

 felső robbanási határ 25% 
Gőznyomás:  8611 hPa (20°C) 
Gőzsűrűség (levegő=1): Nincs adat. 
Relatív sűrűség (víz=1): Nem releváns gázra. 
Víz oldékonyság: 510-530 g/l (25°C) 
Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz): Nem alkalmazható. A REACH VII. melléklet 2. oszlopának megfelelően nem 
szükséges vizsgálat elvégzése, mivel az anyag szervetlen. 
Öngyulladási hőmérséklet: 651°C (1013 hPa) 
Bomlási hőmérséklet: Hidrogén szabadul fel 454°C felé melegítéskor. 
Viszkozitás: Az anyag szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú: ez a végpont nem releváns. Ennek ellenére, hogy a 
vízmentes ammónia viszkozitását megmérték -69, -50, -40 és -33.5°C hőmérsékleti értékeken rendre 0.475, 0.317, 0.276 
és 0.255 cP. 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. Nincsenek robbanási tulajdonságokkal rendelkező vegyi 
csoportok. 
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. Nincsenek oxidáló tulajdonságokkal rendelkező vegyi csoportok. 
 

9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint ez a végpont elhagyható, mivel az 
anyag szobahőmérsékleten gáz. 
Szemcseméret eloszlás (Granulometria): Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint ez a végpont 
elhagyható, mivel az anyag gáz. 
Oxidációs-redukciós képesség: - 3.09 V (20°C) A vízmentes ammónia erős redukálószer. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és releváns bomlástermékek azonosítása: Nem alkalmazható. A REACH VII. 
mellékletének 2. oszlopa szerint ez a végpont elhagyható, mivel az anyag szervetlen. 
Disszociációs állandó: pKa = 9.25 (25°C) 
 
 

10.     Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 
Az atmoszférikus ammónia reakcióba lép az ózonnal, hidroxil gyökökkel és az atomi oxigénnel. 

10.2. Kémiai stabilitás 
Ez egy stabil anyag; veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Az ammónia robbanásveszélyes vagy heves reakciókba léphet halogénvegyületekkel, erős oxidálószerekkel, 
salétromsavval, fluorral és nitrogén oxiddal. Az ammónia érzékeny robbanás eszélyes keverékeket képez a levegővel és 
szénhidrogénekkel, etanollal, ezüst nitrátokkal és klórral. A robbanásveszélyes termékek az ammóniának az ezüst 
kloriddal, ezüst oxiddal, brómmal, jóddal, arannyal, higannyal és tellúr halogenidekkel történő reakció folytán képződnek. 
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10.4. Kerülendő körülmények 
Távol kell tartani hőtől és a gyújtóforrásoktól. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Az ammónia nem összeférhető vagy veszélyes reakciók lehetősége merül fel az ezüsttel, acetaldehiddel, akrilaldehiddel, 
bórral, halogénekkel, perkloráttal, klórsavval, diklór oxiddal, kloritokkal, nitrogén tetroxiddal, ónnal, kénnel, színes 
fémekkel (pl.: réz, alumínium stb.) történő reakciója folytán. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Hidrogén. 
 
 

11. Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás – szájon át 
Adatelhagyás. Az anyag gáz, ezért a szájon át történő toxicitás nem releváns és technikailag sem valósítható meg. Nincs 
osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás (ammónium hidroxid – vizes ammónia): 
 Patkány   LD50=350 mg/kg ts  
Akut toxicitás –bőrön át 
Adatelhagyás. Az anyag maró hatású osztályba van sorolva. A vízmentes ammónia dermális expozíciójánál az érintkezési 
helyen levő helyi hatás fog dominálni és szignifikáns szervi toxicitás nem valószínű. Nincs osztályozva.  
Akut toxicitás –belélegzés: Akut tox. 3 
  Patkány (hím)  LC50=9850 mg/m3 
  Patkány (nőstény)  LC50=13770 mg/m3 
Akut toxicitás – egyéb utakon 
Adatelhagyás. Az ammónia akut toxicitása nagyon jól jellemezhető más (relevánsabb) expozíciós utakkal. 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrmaró 1B 
Bőrmaró kategória 1B  ≥ 5% koncentráció esetén. 
Bőrirritáló kategória 2  >= 1 - < 5% koncentrációs tartomány esetén. 
(ammónium hidroxid-vizes ammónia) 
Szem irritáció 
A vízmentes ammónia osztályozása a 67/548/EGK számú irányelv I. számú mellékletében R34 Égési sérülést okoz. 
Légzőszervi és bőr szenzibilizáció 
Nincs osztályozva. Nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az ammónia bőr vagy légzőszervi szenzibilizációt okoz. 
Mutagenitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A 
vízmentes ammóniának örökítő anyagot károsító hatása nincs a vizes ammóniával, ammónium kloriddal és ammónium 
szulfáttal történő in vitro és in vivo vizsgálatok eredményeire alapozva. 
Rákkeltő hatás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
Reprodukciós toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): STOT SE 3a 
Koncentrációs tartomány>= 5% 
(ammónium hidroxid-vizes ammónia) 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
Toxikokinetika 
A gáz halmazállapotú ammónia tüdőn keresztül gyorsan bejut a szervezetbe. Szignifikáns dermális felszívódás nem 
valószínű. Az ammónia az emésztőrendszerben a baktérium flórák által bomlik le és gyorsan felszívódik. Az ammónia az 
anyagcsere révén a vizeletbe kerül az emlős fajokban és vizeletürítés révén jut ki a szervezetből.  
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12.   Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1 Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra 
Oncorhynchus gorbuscha (rózsaszín lazac) LC50 = 0.068 mg/l (96 h, ammónia) 
Hosszú távú toxicitás halakra 
Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng) LC50 = 0.022 mg/l (73 nap, ammónia) 
Rövid távú toxicitás vízi gerincteleneknél 
Daphnia magna (vízi bolha) LC50= 101 mg/l (48h) 
Hosszú távú toxicitás vízi gerincteleneknél: 
Daphnia magna (vízi bolha) NOEC=0.79 mg/l 
Toxicitás vízi algák és cianobaktériumoknál:  
Chlorella vulgaris (egysejtű zöld alga) LC50=2700 mg/l 
Toxicitás mikroorganizmusoknál:  
Adatelhagyás. A mikroorganizmusok az ammóniát nitrogénforrásként hasznosítják és a baktériumok más 
nitrogéntartalmú vegyületekből is előállítják. 

12.1.2 Üledék toxicitás 
Adatelhagyás. Az ammónia az üledékekben nem halmozódik fel. 

12.1.3 Földi toxicitás 
Toxicitás talaj makroorganizmusoknál kivéve ízeltlábúak: Adatelhagyás. A közvetlenül a talajba juttatott ammóniát a 
baktériumok gyorsan más formákká alakítják a nitrát körforgásban. Következésképpen nem valószínűsíthető az 
expozíció. 
Toxicitás szárazföldi ízeltlábúaknál: Adatelhagyás. A közvetlenül a talajba juttatott ammóniát a baktériumok gyorsan 
más formákká alakítják a nitrát körforgásban. Következésképpen nem valószínűsíthető az expozíció. 
Toxicitás szárazföldi növényeknél: Adatelhagyás. Az ammóniát a műtrágyák összetevőjeként használják, így nem 
valószínű a szárazföldi növényekre gyakorolt toxicitása. 
Toxicitás talaj mikroorganizmusoknál: Adatelhagyás. A talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt toxicitás nem 
valószínű: az ammónia a nitrát körforgás lényeges része. 
Toxicitás madaraknál: Adatelhagyás. Az adatelhagyás a földfelszíni expozíció alapján javasolt. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: Az ammónia nem hidrolizál. Az anyag vízben nagyon jól oldódik, amely egyensúlyi állapotban ammónia és 
ammóniumion formájában van jelen. A koncentráció és a pH befolyásolja az egyensúlyt, azonban az ammóniumion van 
túlsúlyban az aktuális pH értéken és alacsony koncentrációk mellett. 
Fototranszformáció a levegőben: Az ammónia reakcióba lép az ózonnal, hidroxil-gyökkel és szabad atomokból álló 
oxigénnel. Az ózon által kiváltott oxidáció elsőrendű reakció az ammóniakoncentráció szempontjából, amelyet pH=7-9 
tartomány felett a hidroxid ionok katalizálnak. Az ammónia és az ózon reakcióba lépnek, melyből ammónium-nitrát 
aeroszolok keletkeznek. A fotolitikus lebomlás és a fotolitikusan előállított hidroxil gyökökkel (OH) való reakció a 
troposzférában a fő lefolyási útja a légkörben található ammónia eltávolításának. 
Fototranszformáció vízben és talajban: Ez az információ nem áll rendelkezésre. 
Biodegradáció vízben: Az adatok azt mutatják, hogy az ammónia gyorsan lebomlik a környezetben. 
Biodegradáció vízben és üledékben: Aerob körülmények között az ammónia vízben és üledékben biológiai úton lebomlik. 
Biodegradáció talajban: Az ammonifikáció vagy mineralizáció folyamatában az ammónia a talajban biológiai úton 
gyorsan lebomlik. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Az ammónia biológiailag nem halmozódik fel és normál anyagcsere eredménye 

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció /deszorpció: Az ammónia erősen adszorbeálódik a talajban, üledékrészecskékben és vízben lévő 
kolloidokban. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
A PBT és vPvB értékelés nem releváns és szervetlen anyagok esetében nem szükséges.  

12.6. Egyéb káros hatások 
Nincs adat. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A hulladékot a helyi szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, továbbá tilos az ammóniaoldat felszíni vízbe 
kibocsátani a szennyvízkezelő üzemben (STP) végzett előzetes tisztítás nélkül.  
Tilos a környezetbe vagy szennyvízrendszerbe történő kibocsátása. Veszélyes hulladékként kezelendő. 

13.1.1. Csomagolás kezelés 
A csomagolóanyagok szennyezés-mentesítést követően újra felhasználhatók. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 
 

14.1 UN szám 
UN-szám: 1005  
Kémiai megnevezés: Ammónia, vízmentes 
Nyelv: magyar 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 
Utasszállító repülőgépen tilos szállítani – csak teherszállító gépen. 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
Megfelelő szállítási megnevezés: AMMÓNIA, VÍZMENTES 
Nyelv: magyar 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
Osztály: 2.3 + 8 

14.4. Csomagolási csoport 
Csomagolási csoport: Nincs 

14.5. Környezeti veszélyek 
Tengeri szennyező: nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
EmS szám: F-C, S-U 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: 
Nem jellemző. 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Az ammónia nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
 

15.1.1. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK).  

 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.  

 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 bizottsági 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.  
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 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről.  

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről.  

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO)  
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer)  
 

15.1.2. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,  
         illetve tevékenységek részletes szabályairól  
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”  
          Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF)  
          módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi  
          módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  
 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
Rövidítések és betűszavak: 
ATP: A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás 
Bőrirrit.: bőrirritáció 
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám, név 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: EU szám: EINECS, ELINCS vagy NLP 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EGK: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
EU RAR: Európai kockázatértékelési jelentés 
irrit.: Irritáció 
IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
kár.:károsodás 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NLP: Már nem polimer 
Nyom.: nyomás 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PE: polietilén 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
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PROC: Feldolgozási kategória 
PVC: polivinil-klorid 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STP: Szennyvízkezelő telep 
SU: Felhasználási szektor 
tox.: toxicitás 
ts: testsúly 
Tűzv.: tűzveszélyes 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 
A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A vízmentes ammónia regisztrációs dossziéja (EC 231-635-3). 
 
Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 

 
Osztályozás az 1207/2008/EK 

rendelet szerint 
Osztályozási eljárás 

Tűzv. gáz 2 Kötelezően előírt osztályozás.  
Nyom. alatt lévő gáz Kísérleti adatok alapján. 
Bőrmaró 1B Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, akut 1 Kísérleti adatok alapján. 

 
 
A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok (szám és teljes szöveg) 
 

R-mondatok 
 
R10   Kis mértékben tűzveszélyes. 
R23    Belélegezve mérgező (toxikus). 
R34    Égési sérülést okoz. 
R50    Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
 
S-mondatok: 
 
S1 Elzárva tartandó. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. 
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
H-mondatok: 
 
H221  Tűzveszélyes gáz. 
H280  Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H331  Belélegezve mérgező. 
H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
AMMÓNIA    

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 14 / 14 

P-mondatok: 
 
P210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P260  A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 

 
1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv 

 
  

Nyelv: Magyar 
Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 
AMMÓNIA 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosítás 

Anyagnév: anilin 
Márkanév: ANILIN 
Indexszám: 612-008-00-7 
EK-szám: 200-539-3 
CAS szám: 62-53-3 
CAS szerinti elnevezés: anilin 

Aniline (angol) 
IUPAC-név:  Aniline (angol) 
REACH regisztrációs szám: 01-2119451454-41-0015 
Az anyag típusa: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Intermedier. 
 Az anilint a poliuretánok, festékipari mellékanyagok, gyógyszerek, szintetikus kaucsukgyorsítók és egyéb szerves 

vegyületek előállításához használják. 
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

EF 
száma 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Termék 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

A későbbi hasznos 
élettartam 
releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

1. 
Anilin gyártása 
és felhasználása 

PROC 1, PROC 2, 
PROC 3, PROC 4, 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 15 

ERC 1 
ERC 6a 
ERC 6c 

PC19 
 PC20 

SU 3 
SU 8 
SU 9 

nem 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincs azonosított szakképzett dolgozók általi felhasználás. 
 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincs azonosított fogyasztói felhasználás. 
 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célokra nem alkalmazható. 
 
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC, PC és SU teljes szövegét lásd az expozíciós forgatókönyvben (EF). 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
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1.4. Sürgősségi telefonszám 
 SGS Emergency Response Services  
 Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24) 
 Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
 +65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476-6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
  A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 

 
 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
  

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt>. 

Muta. 2 H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt >. 

Akut tox. 3 H331 Belélegezve mérgező. 
Akut tox. 3 H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
Akut tox. 3 H301 Lenyelve mérgező. 
Szemkár. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
Bőrszenz. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
STOT ism. 1 H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós 

útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes 
érintett szervet, ha ismertek > a vért és a hematopoetikus rendszert. 

Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 

Egyedi koncentráció-határértékek 
Koncentráció tartomány (%):  C ≥ 1  

Veszélyességi kategóriák: STOT ism. 1  
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell 
adni az összes érintett szervet, ha ismertek > a vért és a 
hematopoetikus rendszert. 
 

Koncentráció tartomány (%):  0.2  ≤ C< 1 
Veszélyességi kategória: STOT ism. 2 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 
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2.1.2. A 67/548/EGK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
Rákk. 3.  R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
Muta. 3 R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
T- Mérgező R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
 R48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve 

és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 

Xi – Irritatív R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló 

hatású lehet). 
N- Környezetre 
veszélyes 

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

S27  A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
S63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell 

számára a nyugalmat. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): C ≥ 25 
Osztályozás:   T - Mérgező 

R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
Koncentráció tartomány (%): 1 ≤ C < 25 

Osztályozás: Xn -  Ártalmas 
R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 

Koncentráció tartomány (%): C ≥ 1 
Osztályozás:  T - Mérgező 

R48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és 
szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 

Koncentráció tartomány (%): 0,2 ≤ C< 1 
Osztályozás:  Xn - Ártalmas 

R48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és 
szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

 
Termékazonosító: ANILIN 
Anyag: Anilin 
Indexszám: 612-008-00-7 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

   
 
 GHS06  GHS08 GHS05 GHS09 

 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H301 Lenyelve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H331 Belélegezve mérgező. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > a vért és a hematopoetikus rendszert. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
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2.3. Egyéb veszélyek: A kísérleti adatok azt mutatják, hogy az anyag tulajdonságai alapján megfelel a T, toxikus kritériumnak, 
de az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens és bioakkumulatív anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak, ezért nem osztályozzuk PBT vagy vPvB anyagnak. 

 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Koncentráció 
tartomány 

% (w/w) 

anilin 200-539-3 62-53-3 >=99 >=90 - <=100 

 
3.1.1. Szennyező anyagok: Nem meghatározott szennyezők, mindegyik 1% alatt; nem található benne CMR anyag 0.1 vagy 

magasabb százalékban. 
 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: A sérültet távolítsuk el a szennyezett területről. A beszennyeződött, teljesen átázott ruházatot azonnal 
le kell venni (beleértve az alsóruházatot és a lábbeliket is). 

4.1.1. Belégzés esetén: A sérült személyt friss levegőre kell vinni. Ha a sérült nehezen lélegzik, oxigént kell alkalmazni. A 
pácienst nyugalomban és melegben kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén azonnal le kell mosni szappannal és bő vízzel. Használjunk 
védőkötést steril gézzel. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A szemet bő vízzel (legalább 10 percig) öblögetni kell, a szemet közben nyitva kell 
tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Ha a terméket lenyelik, nem szabad a sérültet hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. A sérültet meg kell 
itatni ivóvízzel, a száját ki kell öblíteni vízzel (ha a sérült nem eszméletlen). 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Az anyagnak hatása lehet a vérre, methaemoglobin képződést okozhat. Nagymértékű 
expozíció halálhoz vezethet.  A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Orvosi megfigyelés indokolt.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Kékes színű bőr, kék ajkak és körmök. Fejfájás, szédülés, 
nehézlégzés, görcsök, hányás, eszméletlenség. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr érzékenységet okozhat. Az anyag 
hatással lehet a vérre, methaemoglobin képződést okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. Az anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges, a megfelelő lehetőségnek 
utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag  

A megfelelő oltóanyag: Széndioxid (CO2

Az alkalmatlan oltóanyag: Nagy tömegű vízsugár. 
), hab vagy tűzoltópor. Nagyobb tűz esetén porlasztott víz használható. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűzben irritáló vagy mérgező füstök keletkeznek belőlük. 70
, stb.), és nyomokban hidrogén-cianid. 

o

Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést és a nyomás alatt lévő sűrített 
levegős önmentő készüléket (SCBA) a hozzátartozó teljes álarccal. PVC lábbelit, védőkesztyűt, védősisakot és védőruhát 
kell viselniük. 

C felett robbanásveszélyes 
gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Meg kell gátolni a szennyezett víz talajba, földalatti és felszíni vízfolyásokba 
kerülését. A tartályokat vízzel kell hűteni, és ha lehet, el kell vinni a veszélyes területről. 

Egyéb információ: Tűz vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. A környezetben levő tűz nyomásnövekedést és 
repedést okoz.  A tartályok túlmelegedés esetén szétrobbanhatnak. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „C” (Tűzveszélyes). 
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6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi 

személyzettel. Ki kell üríteni a területet.  A szél irányával merőlegesen kell elhagyni a területet, hogy elkerüljék a gőzök 
belélegzését. A szennyezés-mentesítést csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Azoknak a személyeknek, aki kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes védőruházat 
és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a talajvízbe és/vagy a 
felszíni vizekbe kerüljön. El kell kerülni a kiömlött anyag szétszóródását és szétterülését. Meg kell akadályozni a víz- és 
szennyvíz csatornahálózatba kerülését.   

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlést fel kell itatni homokkal, földdel 
vagy egyéb alkalmas adszorbeáló anyaggal. A megfelelő hatás érdekében hagyni kell kb. 30 percig. Ne használjunk 
felitatásra fűrészport vagy egyéb gyúlékony anyagot. Zárható hordóba kell belapátolni a későbbi szennyezés-mentesítés 
miatt. A szennyezett területet vízzel kell felmosni.   

6.4. Hivatkozás más pontokra: Előírt védőfelszerelések: lásd 8. pont. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: 

Zárt berendezésben kell kezelni. Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést. Biztosítani kell, hogy minden csővezeték, 
tartály és berendezés szivárgásmentes legyen. 
A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók ne legyenek az anyag expozíciójának kitéve. Minden 
körülmények között kerülni kell az anyagnak a bőrrel és a szemmel történő érintkezését, és gőzeinek belélegzését. 
 A szennyezett levegőt kiengedni csak megfelelő leválasztók vagy tisztítóberendezéseken át lehet. 
Robbanás elleni védelem szükséges. Védekezni kell az elektrosztatikus feltöltődés ellen azoknál a berendezéseknél, ahol 
használják, és a termék kezelése és csomagolása során is. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Minden 
körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A berendezéseket tisztán 
kell tartani.  A szennyezés-mentesítő anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A helyi szabályozásoknak megfelelően 
kell tárolni. Saját tartályában, közvetlen fénytől védve, száraz, hideg, jól szellőztetett területen tárolható, elkülönítve az 
összeférhetetlen anyagoktól, az ételtől és italtól. Felhasználásáig szorosan lezárt és tömített fémhordókban tárolható. A 
kinyitott tartályokat gondosan kell visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. 
Tilos az anyagot címke nélküli tartályokban tárolni. A környezeti szennyeződés elkerülésének érdekében megfelelő 
tartályt kell használni. Tartálynak alkalmas anyagok: acél, rozsdamentes acél. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, 
rézötvözet. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Intermedier. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
A lényeges expozíciós útvonalak: 

Humán expozíció: belégzés útján, bőrön át. 
Környezeti expozíció: víz által. 
Az expozíció mintázata: véletlen/ritka, állandó/gyakori. 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: anilin 
CAS-szám: 62-53-3 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

2 8 10 40 
Belgium 2 7.7   

Dánia 1 4 2 8 
Franciaország 2 10   
Németország 2 7.7 4(1) 15.4(1) 
Magyarország  8   32 

Olaszország     
Lengyelország  5   20
Spanyolország 2 7.7   

Svédország 1 4 2 8 
Svájc 2 8 4 16 

Egyesült Királyság 1 4   
 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 
BEM (biológiai expozíciós mutató): 10 mg/g kreatinin (vizelet - műszak után; Magyarország) 
 

8.1.1. DNEL/PNEC értékek 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr): DNEL 4 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 15.4 mg/ m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőr): Mennyiségileg nem meghatározható. 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés): Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr): DNEL 2 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 7.7 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés): Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőr): Nem alkalmazható. 

 
Lakosság: Nincs adat. 
 
PNEC víz (édesvíz): 0.0012 mg/l 
PNEC víz (tengervíz): 0.00012 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás): Nem meghatározó. 
PNEC üledék: 0.153 mg/kg száraz súly 
PNEC talaj: 0.033 mg/kg száraz súly 
PNEC STP: 2 mg/l 
PNEC orális: 0.0023 mg/kg élelem 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Gondoskodni kell a foglalkozással összefüggő expozíciós határértékek műszaki 

méréséről.  
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: zárt védőszemüveg (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem 

Kézvédelem:  
A megfelelő védelemre alkalmas védőkesztyűk (DIN EN 374-3): 
Butilkaucsuk (IIR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Fluortartalmú gumi (FKM): vastagság>=0.4mm; áteresztési idő>=480min. 
Javaslat: a szennyezett kesztyűket ártalmatlanítani kell. 
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Védőkesztyűre nem alkalmas anyagok (DIN EN 374-3): 
Természetes gumi (NR) 
Polikloroprén (CR) 
Nitril/butadién gumi (NBR) 
Polivinil-klorid (PVC) 
Testvédelem: Zárt védőruházat, védő lábbeli. A termékkel történő lehetséges érintkezés esetén (pl. mintázás, 
szivárgás): kémiai anyagoknak teljesen ellenálló védőruházat. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Gőz esetén teljes gázmaszkos légzőkészüléket kell használni ABEK típusú szűrővel. Magasabb 
koncentrációnál, ill. változó körülmények között, sűrített levegős önmentő készüléket kell használni. 

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A körültekintő figyelem elengedhetetlen az ipari alkalmazásnál és a 
személyi higiéniánál. 
A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Távol kell tartani az ételektől, az italoktól és az állatok eledelétől. A 
munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén 
kezet és arcot kell mosni. A munkaruházatot elkülönítve kell tárolni. A szennyeződött vagy nedves ruhát azonnal le kell 
venni. Ha a ruházat beszennyeződik, szükséges ruházattal együtt lezuhanyozni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: folyadék (20o

Szín: színtelen 
C, 1013 hPa) 

Szag: aromás 
Szagküszöb-érték: Nincs adat. 
 

9.1.2. Alap adatok 
Molekulasúly: 93.12 g mol
pH (20

-1 
o

Olvadáspont / fagyáspont: -6.2
C): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

o

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: 184.4
C  

o

Lobbanáspont (zárt téri): 76
C (1013 hPa) 

o

Párolgási sebesség: Nincs adat. 
C (1013 hPa) 

Tűzveszélyesség: Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 1. pontja alapján a tűzveszélyesség a lobbanáspontból 
származó adat. Az anilin éghető folyadék.  
Gőznyomás: 0.4 hPa (20o

Gőzsűrűség (levegő=1): 3.2 
C) 

Relatív sűrűség: 1.022 (20o

Oldékonyság (víz): 35 g/l (20
C) 

o

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (Log Kow): 0.91 (25
C) 

o

Öngyulladási hőmérséklet: 630
C) 

o

Bomlási hőmérséklet: Nincs adat.  
C 

Viszkozitás: 4.35 mPa.s (20oC, dinamikus) , 1.62 mPa.s (60o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a robbanásveszélyes 
tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek robbanásveszélyes 
tulajdonságú kémiai csoportok.  

C, dinamikus) 

Oxidáló tulajdonságok: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag képtelen exoterm reakcióra éghető 
anyagokkal. 
 

9.2. Egyéb információk 
Granulometria: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 1. oszlopa szerint az 
oldhatóság vizsgálatát szerves oldószerekben nem kell elvégezni, mert az anyag stabilitása nem tekinthető kritikusnak. 
Felületi feszültség: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható. 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Disszociációs állandó: 4.22 pKa (25oC) 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Hevesen reagál erős oxidáló szerekkel, tűz- és robbanásveszélyt okozva. Hevesen reagál erős savakkal. 

Megtámadja a rezet és ötvözeteit. 
10.2. Kémiai stabilitás 

Az anyag lebomlik hevítésre 190o

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs veszélyes reakció közvetlen használatnál. 

C feletti hőmérsékleten, illetve égetésre, mérgező és maró hatású füstöket és gyúlékony 
gőzöket képezve. Az anyag gyenge bázis. 

10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, nedvesség, erős fény. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Savak, oxidáló szerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
 
 

11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás: 3 kategória - Akut toxikus szájon és bőrön át. 

Akut toxicitás – szájon át: 
Patkányok LD50

Akut toxicitás –belégzéssel: 
= 442 mg/kg ts 

Patkányok LC50

Akut toxicitás – bőrön át: 
= 839 ppm (3.27 mg/l) (4 h) 

Patkányok LD50

11.2. Irritáció: 1 kategória - Súlyos szemkárosodásra. 
= 670 mg/kg ts 

Bőrirritáció: Nyulaknál nem irritáló hatású. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nyulaknál károsító hatású. 
Légzőszervek: Nincs elérhető adat. 

11.3. Korrózió: Lásd a 11.2. pontot: Irritáció 
11.4. Szenzibilizáció: 1 kategória- Bőr-szenzibilizáló. 

Bőr-szenzibilizáció: Szenzibilizáló az egereknél. 
Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs elérhető adat. 

11.5. Mutagenitás: 2 kategória - Csírasejtmutagenitás 
Az anilinnel történő in vivo mutagenitási és genotoxicitási vizsgálatok pozitív eredményeit a hematotoxicitás tünetei 
mutatták. 

11.6. Rákkeltő hatás: 2 kategória. 
Patkányok (szájon át) LOAEL (toxicitás)= 7 mg /kg ts/nap 

11.7. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Termékenységre hatás: Nincs elérhető adat. 
Fejlődési toxicitás: 

Patkányok (szájon át) NOAEL (magzati hatások)= 10 mg/kg ts/nap 
11.8. Célszervi toxicitás - egyetlen expozíció (STOT SE): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkányok (szájon át) NOAEL= 0.5 mg/kg ts 

11.9. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): 1 kategória. 
Patkányok (szájon át) NOAEL= 4 mg/kg ts (28 nap) 
Patkányok (belégzés) NOAEC= 0.038 mg/l (2 hét) 

Az anilin felvétele (szájon át, bőrön át, belégzéssel) az embereknél a MetHb képződéshez vezet. A NOAEL értéke, egyszeri 
szájon át történő bevételnél 35 mg, ami 0.5 mg/kg testsúlynak felel meg. 

11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés) 
Az anilin nagyon gyorsan és jól szívódik fel az állatoknál szájon át, bőrön át és belégzési expozíciónál.  Patkányoknál 
szájon át történő bevételnél, egyetlen dózis esetén az abszorpció mértéke magasabb, mint 96%. Egereknél, nyulaknál és 
kutyáknál a szájon át történő felszívódás mértéke alacsonyabb volt, mint a rágcsálóknál (72%, 70%, 50%). Az anilin bőrön 
át történő abszorpcióját embereknél 24% feletti értékre becsülik. 
Az anilin metabolizmusa (anyagcsere folyamatok) hasonló az embereknél és az állatoknál, a húgyút a kiürülés fő 
útvonala. 
Az elérhető toxikokinetikai adatok alapján - kísérleti állatokon és az önkénteseken (emberek) végzett MetHb kialakulási 
és vizelet p-aminofenol kiválasztási tanulmányok - összegezhető, hogy az anilin nagyon jól szívódik fel az embereknél 
szájon, bőrön át és belégzéssel is. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás: 
Édesvízi halak (Oncorhynchus mykiss): LC50

Édesvízi gerinctelenek (Daphnia magna): EC
 = 10.6 mg/l (96h) 

50

Édesvízi alga (Chlorella pyrenoidosa): EC
 = 0.16 mg/l (48h) 

50

Édesvízi alga (Chlorella pyrenoidosa): NOEC = 90 mg/l (72h) 
 = 175 mg/l (72h)   

Akut: káros a halakra; nagyon mérgező a vízi gerinctelenekre; nincs osztályozva algára. 
Hosszú távú toxicitás: 

Édesvízi halak (Pimephales promelas): NOEC = 0.39 mg/l (32 nap) 
Édesvízi gerinctelenek (Daphnia magna): NOEC = 0.016 mg/l (21 nap) 

12.1.2. Üledék toxicitás:  
Édesvízi üledék szervezetek (Chironomus riparius): NOEC = 37.5 mg/kg száraz súly (28 nap) 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: Adatelhagyás. A talajban 
élő makroorganizmusokra vonatkozólag nincs az anilin értékeléséhez megbízható adat.  A kémiai biztonsági értékelés 
eredményei azt mutatják, hogy expozíció nem várható. 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A talajban élő szárazföldi ízeltlábúakra 
vonatkozólag nincs megbízható adat az anilin értékeléséhez. A kémiai biztonsági értékelés eredményei azt mutatják, 
hogy expozíció nem várható. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

Brassica pekinensis NOEC= 0.3 mg/m3

Lactuca sativa EC
 (14 nap) 

50

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A talajban élő mikroorganizmusokra 
vonatkozólag nincs megbízható adat az anilin értékeléséhez. A kémiai biztonsági értékelés eredményei azt mutatják, 
hogy expozíció nem várható. 

= 33 mg/kg talaj, száraz súly (14 nap) 

Toxicitás egyéb föld feletti szervezetekre: Adatelhagyás. Nincs elérhető adat. 
12.1.4. Légköri toxicitás: Lásd a szárazföldi növényeknél. 
12.1.5. Mikrobiológiai aktivitás szennyvízkezelő rendszerekben 

A helyi körülményektől és a koncentrációtól függően, lehetséges negatív hatás az eleven iszap biodegradációs 
folyamataiban. 

Toxicitás az édesvízi mikroorganizmusokra: NOEC = 2 mg/l (2h) 
12.1.6. A táplálékláncra vonatkozó nem osztály-specifikus hatások (másodlagos mérgezés): Adatelhagyás. Az anilin 

tulajdonságai alapján a bioakkumuláció következtében a madarakra nem várható káros hatás az élelmiszer láncon 
keresztül és nincs szükség további vizsgálatokra. 

12.1.7. Toxicitás az emlősállatokra: Adatelhagyás. Az anilin tulajdonságai alapján a bioakkumuláció következtében az 
emlősállatokra nem várható káros hatás az élelmiszer láncon keresztül és nincs szükség további vizsgálatokra. 

12.1.8. Következtetés az osztályozásra:  
Veszélyes a vízi környezetre (akut): Vízi, akut 1 
Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: Adatelhagyás. Az anyag kémiai tulajdonságai alapján nem várható hidrolízis. 
Fototranszformáció levegőben: A termék nagy sebességgel bomlik le kigőzölgés vagy levegőnek történő kitettség után.  

Felezési idő(DT50): 3.6 h 
Fototranszformáció vízben: Az anilin fotolitikusan körülbelül 4- 11 óra alatt bomlik le tavaszi és nyári időjárási 
körülmények között, ha a víz felszínén terül el. 
Fototranszformáció talajban: Az adat nem előírt és nem elérhető. 
Biodegradáció vízben: Könnyen biodegradálódik. 

A teszt anyag kb. 70%-a 15 nap után, kb. 90%-a 30 nap után bomlott le. 
Biodegradáció talajban: Könnyen biodegradálódik. 
Összefoglalás a degradációról: 

Degradációs érték vízben (kdegvíz): k= 4.6.10-2.nap-1 t1/2

Degradációs érték üledékben (kbio
 =15 nap 

ül): k=1.98.10-4.nap-1 t1/2

Degradációs érték talajban (kbio
 =3500 nap 

talaj): k=1.98.10-3.nap-1 t1/2

Degradációs érték levegőben (kdeg
=350 nap 

levegő): k=5.1 nap-1  t1/2=3.2 h 
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12.3. Bioakkumulációs képesség 
Bioakkumuláció- vízi/üledékes: Nincs akkumuláció a vízi/üledékes szervezetekben. 

BCF (vízi fajokra) 2.6 (± 0.06) 
Földben történő bioakkumuláció: Az anyagnak nincsenek a talajra vonatkozó, rendelkezésre álló bioakkumulációs 
adatai.  

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Lehetséges a szilárd talajba történő adszorpció. 
Az anilin adszorpciós potenciálja: Koc = 410 l/kg (log Koc 2.6) 
Illékonyság: A víz felületéről az anyag nem párolog el a levegőbe. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
Eredmény a P kritériumra: Az anilin azonnal biodegradálódik vízi környezetben és ezért nem felel meg a P és a vP 
kritériumok követelményeinek. 
Eredmény a B kritériumra: Az anilin BCF értéke édesvízi halakra 2.6; log Kow =0.9, számítás alapján. Az eredmény azt 
mutatja, hogy a vízi organizmusokban nincs bioakkumulációs potenciálra mutató jel. Ez alapján nem felel meg a B és a vB 
kritériumok követelményeinek. 
Eredmény a T kritériumra: 
Tengeri vagy édesvízi toxicitás: a vízi gerinctelenek hosszú távú toxicitásánál mért három NOEC érték deriváltja 12 μg/l 
értéket eredményez, így az anilin akut toxicitásának osztályozása a vízi gerinctelenekre nagyon toxikus, ami megfelel a T 
kritériumnak. 
Rákkeltő hatás: az anilin osztályozása Rákkeltő 3 és címkézése R40 „ A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított”. 
Így, mivel nem a Rákkeltő 1 és 2 kategóriába van az anilin osztályozva, nem felel meg a T kritériumnak. 
Mutagenitás: néhány pozitív in vitro és in vivo vizsgálat eredményének következtében, különösen a patkányok 
csontvelőjének mikronukleus vizsgálata alapján, az anilin Mutagén 3 kategóriába sorolható a 67/548/EEK VI. melléklete 
alapján.  A 1272/2008/EK, CLP rendelet I. melléklet osztályozási követelménye szerint az anilin Csírasejt mutagenitás 
osztályozása 2 kategória, ami megfelel a T kritériumnak. 
Reprodukciót károsító: az anilin nincs osztályozva. 
Krónikus toxicitás: az ismételt expozíciónak kitett toxicitás vizsgálatnál az anilin megfelelt a 67/548/EEK VI. melléklet 
toxicitási és címkézési T, R 48/23/34/25 kritériumának. Így az anilin teljesíti a T kritériumot. 

12.6. Egyéb káros hatások 
Az anilin várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének elvékonyodására vagy a 
troposzférában ózon felhalmozódására. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus Kód (EWC): 15 01 10 (Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladékok) 

13.1.1.  Termék- / Csomagoláskezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni (pl. kiöntéssel, 
levakarással vagy szárítással), megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani.  

13.1.2.  Hulladékkezelési módszerek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 1547 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ANILIN 

Nyelv: magyar  
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 

Osztályozási kód: T1 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 6.1 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: igen 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1  Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről: Az anilin szerepel 

a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó küszöbmennyiség (tonna)  
a 6. és 7. cikk értelmében: 50 tonna; 
a 9. cikk értelmében: 200 tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
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 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

BCF: Biokoncentrációs tényező 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
CMR: Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MetHb: Methemoglobin (a vérben található oxigénszállító molekula) 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: Az anilin (CAS 62-53-3) regisztrációs dossziéja. 
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16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Rákk. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Muta. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kötelezően előírt osztályozás. 
Szemkár. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
STOT ism. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, akut 1 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
R48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: 

súlyos egészségkárosodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 

S27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
S63 Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell 

számára a nyugalmat. 
 
H-mondatok: 
 
H301 Lenyelve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H331 Belélegezve mérgező. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > a vért és a hematopoetikus rendszert. 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
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P-mondatok: 
 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
 
 
1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)
ANILIN 
 

 Verzió 1.0 – 2011.02.22. 16 / 16 

 

Nyelv: Magyar 

Dátum: 2011.02.22. 

Biztonsági adatlap 

ANILIN 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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SIGMA-ALDRICH 
 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 

Verzió 3.1 Felülvizsgálat dátuma  12.12.2008 
Nyomtatás Dátuma 19.08.2009 

 
1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

Termék neve : Benzene 

A termék sorszáma : 12540 
Márka : Fluka 
 
Társaság : Sigma-Aldrich Kft 

Nagy Diofa u. 7. IV.em. 
H-1072 BUDAPEST 

Telefon : +36 1-235-9055 
Fax : +36 1-235-9050 
Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai               

Szolgálat 
Email cím : eurtechserv@sial.com 

 
2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

Kockázati tanács embernek és környezetnek 
Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). Örökl d  genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). 
T!zveszélyes. Szem- és b rizgató hatású. Hosszabb id n át belélegezve, b rrel érintkezve és szájon keresztül 
a szervezetbe jutva mérgez  is: súlyos egészségkárosodást okozhat. Lenyelve ártalmas is, aspiráció esetén 
tüd károsodást okozhat.  

 
3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

Képlet : C6H6  

Molekulatömeg : 78,11 g/mol 
 
CAS szám EU-szám Sorszám Osztályozás Koncentráció 

Benzene 
71-43-2 200-753-7 601-020-00-8 F, T, Carc.Cat.1, Mut.Cat.2, 

R45 - R46 - R11 - R36/38 - 
R48/23/24/25 - R65 

 -  

 
4. ELS SEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

Általános tanácsok 
Orvoshoz kell fordulni. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni. 

Belélegzés esetén 
Belégzés esetén, a személyt friss leveg re kell vinni. Ha nem lélegzik, akkor mesterséges lélegeztetést kell 
alkalmazni Orvoshoz kell fordulni. 

B!rrel való érintkezés esetén 
Szappannal és b  vízzel le kell mosni. Az áldozatot azonnal kórházba kell szállítani. Orvoshoz kell fordulni. 

Szembe kerülés esetén 
B  vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 

Lenyelés esetén 
Hánytatni tilos. Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. A szájat vízzel ki kell öblíteni. 
Orvoshoz kell fordulni. 
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5. T"ZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Megfelel! t#zoltó készülék 
Kisebb (kezd d ) tüzek esetében olyan közegeket kell használni, mint az "alkohol" hab, száraz oltóanyag vagy 
szén-dioxid. Nagy tüzek esetében amennyire lehetséges vizet alkalmazzunk. Alkalmazzunk nagyon nagy 
mennyiség! (alámerítésre alkalmas) vizet köd vagy permet formájában; a víz nagytömegben nem biztos, hogy 
hatásos. Minden érintett tartályt víz alá merítve le kell h!teni. 

Különleges veszélyek 
Visszalobbanás jelent s távolságra lehetséges. A tartályok felrobbanhatnak tuz esetén. 

T#zoltók különleges véd!felszerelése 
Ha szükséges, a t!zoltáshoz hordozható légz készüléket kell viselni. 

További információk 
A nem nyitott tartályok h!tésére vízpermet használható. 

 
6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

Személyi óvintézkedések 
Személyi véd felszerelést kell használni. A g z/köd/gáz belégzését el kell kerülni. Megfelel  szell zést kell 
biztosítani. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A személyzetet biztonságos területre kell eltávolítani. A g zök 
összegy!lve robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. A g zök a mélyedésekben gy!lhetnek össze. 

Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ha biztonságosan meg lehet valósítani, akkor a további szivárgást vagy elfolyást meg kell akadályozni. A 
termék nem engedhet  a csatornába. 

Szennyezésmentesítés módszerei 
A kifolyt anyagot nem éghet  abszorbens anyaggal kell összegy!jteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) 
és megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásoknak megfelel en (lásd a 13. 
részt). 

 
7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

Kezelés 
Kerülni kell az expozíciót, - használata el tt szerezze be a külön használati utasítást. A g z vagy köd 
belégzését el kell kerülni. 
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Az elektrosztatikus feltölt dés megel zésére intézkedéseket 
kell tenni.  

Tárolás 
H!vös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szell z  helyen szorosan zárva kell tartani. A nyitott 
tartályokat óvatosan vissza kell zárni, és fejjel felfelé kell tartani, hogy a kifolyást megakadályozzuk.  

 
8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLEN RZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

Összetev!k munkahelyre vonatkozó határértékei
Komponensek CAS szám Érték Határértékek Korszer!sítés Bázis 
Benzene 71-43-2 CEIL 

 
3 mg/m3 2002-01-01 

 
Magyarország: 25/2000. 
(IX. 30.) EÜM-SZCSM 
EGYÜTTES RENDELET A 
MUNKAHELYEK KÉMIAI 
BIZTONSÁGÁRÓL  
 

Megjegyzések Borön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, 
illetve az ebbol származó expozíciót csak a levegoben megengedett koncentrációjuk 
mértékének megfeleloen veszik figyelembe 
Rákkelt  
ingerlo anyag (izgatja a bort, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
biológiai expozíciós mutató. 
az anyagra vonatkozó korlátozásokat a veszélyes anyagok és veszélyes 
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készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló EüM-KöM 
együttes rendelet tatalmazza 

  TWA 
 

1 ppm  
3,25 mg/m3 

2000-02-01 
 

EU. Az Európai Parlament 
és a Tanács 2004/37/EK 
irányelve (2004. április 29.) 
a munkájuk során rákkelt  
anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos 
kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelmér l 
(hatodik egyedi irányelv a 
89/391/EGK tanácsi 
irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdése értelmében) 
(Egységes szerkezetbe 
foglalt változat)EGT 
vonatkozású szöveg.  
 

 Identifies the possibility of significant uptake through the skin. 
 

Személyi véd!felszerelés 

Légzésvédelem 
Ahol a kockázat-elemzés szerint leveg tisztító légzésvéd  szükséges, az arcot teljesen elfed , több célú 
kombinált sz!r t (US) vagy ABEK (EN 14387) típusú gázsz!r  betétet kell használni a gépészeti 
felülvizsgálatok során. Ha a légzésvéd  az egyetlen véd eszköz, az arcot teljesen elfed  légzésvéd t kell 
használni. Légzésvéd t, valamint a vonatkozó hatósági szabványok szerint, úgymint NIOSH (US) vagy 
CEN (EU), bevizsgált és engedélyezett komponenseket kell használni. 

Kézvédelem 
A kiválasztott véd keszty!nek meg kell felelnie a 89/686/EGK EU irányelvnek és az ebb l készült EN 374 
szabványnak. Kesztyüben kell kezelni.  

Szemvédelem 
Biztonsági szemüveg 

B!r- és testvédelem 
A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag mennyiségének és koncentrációjának alapján kell 
megválasztani. 

Egészségügyi intézkedések 
B rrel, szemmel és ruhával ne érintkezzen. Szünetek el tt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás 
után kezet kell mosni. 

 
9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

Megjelenés 

Forma folyadék 
 

Szín színtelen 

Biztonsági adatok 

pH-érték nincs adat 
 

Olvadáspont 5,5 °C 
 

Forráspont 80 °C 
 
 

Gyulladáspont -11,0 °C - zárt téri 
 

Gyulladási 
h mérséklet 

562 °C 

 
Alsó robbanási határ 1,3 %(V) 
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Fels  robbanási 
határ 

8 %(V) 

 
G znyomás 221,3 hPa a 37,7 °C 
 99,5 hPa a 20,0 °C 

 
Vízben való 
oldhatóság 

nincs adat 

 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

Tárolási stabilitás 
Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.  

Kerülend! körülmények 
H , láng és szikra. 

Kerülend! anyagok 
savak, Bázisok, Halogének, Er s oxidálószerek, Fémsók 

Veszélyes bomlástermékek 
T!z esetén keletkez  veszélyes bomlástermékek. - Szén-oxidok 
 

 
11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Akut toxicitás 

LD50 Orális - patkány - 2.990 mg/kg 

LC50 Belégzés - patkány - n stény - 4 h - 44.700 mg/m3 

LD50 B r - nyúl - 8.263 mg/kg 

Izgató és maró hatás 

B r - nyúl - B rirritáció 

Szem - nyúl - Szemirritáció 

Szenzibilizáció 

nincs adat 

Krónikus behatás 

Rákkelt  hatás - Humán - hím - Belégzés 
Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint rákkeltö. Leukémia Vér: Trombocitopénia. 

Rákkelt  hatás - patkány - Orális 
Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint rákkeltö. Endokrin: Tumorok. Leukémia 

Az anyag maga vagy valamely komponense az IARC, OSHA, ACGIH, NTP vagy EPA besorolása szerint 
karcinogén. 

IARC: Group 1 - The agent (mixture) is carcinogenic to humans. (Benzene) 

In vitro genotoxicitás - Humán - limfocita 
Sister-kromatid csere 

In vitro genotoxicitás - egér - limfocita 
Mutáció emlös szomatikus sejtekben. 

In vivo genotoxicitás - egér - Belégzés 
Sister-kromatid csere 

A laboratóriumi kísérletek mutagén hatásokat mutattak. 
 

Fejl dési toxicitás - patkány - Belégzés 
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Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Extra embrionális struktúrák (azaz például a méhlepény, a 
köldökzsnór). Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az 
elsatnyult magzatot). 

Fejl dési toxicitás - egér - Belégzés 
Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Citológiai változások (beleértve a szomatikus sejt genetikai 
anyagát is). Specifikus fejlödési rendellenességek: Vér- és nyirokrendszer (beleértve a lépet és a csontvelöt). 

Reproduktív toxicitás - egér - Intraperitoneális 
A termékenységre gyakorolt hatások: Pre-implantációs mortalitás (azaz például az implantumok számának 
csökkenése nöstényenként; az implantumok száma per sárgatest). Az embrióra vagy magzatra gyakorolt 
hatások: Magzat pusztulása. 
 

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei 

Émelygés, Szédülés, Fejfáfás, narkózis, A benzol nagy koncentrációban történo belégzése eloször stimuláló 
hatással lehet a központi idegrendszerre, aminek tünetei: lelkesültség, idegi izgalmi állapot és/vagy szédülés, 
depresszió, kábaság vagy fáradtság. Az áldozat mellkasi szorító érzést, légszomjat tapasztalhat és eszméletét 
vesztheti. A súlyos expozíciót követoen néhány perccel vagy több órával tremor, görcsök és halál következhet 
be, amit a légzoszervek bénulása vagy keringési elégtelenség okoz. Kis mennyiségu folyadék belélegzése 
azonnali tüdoödémát és a tüdoszövet vérzését okozza. A borrel való közvetlen érintkezés borpírt okozhat. A 
borrel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés nyomán a bor kiszáradása, hámlásos borgyulladás vagy 
másodlagos borfertozések jelentkezhetnek. A fo célszerv a vérképzo rendszer. Az állapot súlyosbodása 
nyomán bekövetkezhet: orr-, fogíny- vagy nyálkahártyavérzés, purpura, pancitopénia, leukocitopénia, 
trombocitopénia, aplasztikus anémia és leukémia. A csontvelo normálisnak, aplasztikusnak vagy 
hiperplasztikusnak mutatkozhat és nem feltétlenül korrelál a perifériás vérképzo szövetekkel. Elofordulhat, 
hogy a hosszan tartó benzol expozíció hatásai csak hónapokkal vagy évekkel a tényleges behatás 
megszunése után jelentkeznek., Rendellenességek a vérben 

Lehetséges egészségügyi hatások 

Belégzés Belélegezve mérgez  (toxikus). Izgathatja a légutakat.  
B!r Borön át felszívódva toxikus. Izgatja a b rt.  
Szem Izgatja a szemet.  
Lenyelés Lenyelve mérgezo (toxikus). Lenyelve belégzési veszély - bekerülhet a tüd be 

és károsodást okozhat.  
Célszervek Vér, Szem, noi reproduktív rendszer, Csontvel , 

További információk 
RTECS: CY1400000 

 
12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Információ az eliminálódásról (perzisztencia és lebonthatóság) 
 

Biológiai 
lebonthatóság 

Eredmény:  - Biológiailag könnyen lebontható.  

 
 

Bioakkumuláció Leuciscus idus (Arany jászkeszeg) - 3 d  
Biokoncentrációs faktor (BCF): 10 

Ökotoxicitás 
 

Toxicitás halakra LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 5,90 mg/l  - 96 h
 

 LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 15,00 - 32,00 mg/l  - 96 h
 

 LC50 - Lepomis macrochirus - 230,00 mg/l  - 96 h
 

 NOEC - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 10,2 mg/l  - 7 d
 

 LOEC - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 17,2 mg/l  - 7 d
 

Toxicitás daphniára 
és egyéb vízi 
gerinctelen 

EC50 - Daphnia magna - 22,00 mg/l  - 48 h
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szervezetekre. 
 

 EC50 - Daphnia magna - 9,20 mg/l  - 48 h
 

Toxicitás algákra EC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (zöld alga) - 29,00 mg/l  - 72 h

A környezeti hatásra vonatkozó további információk 

nincs adat 
 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

Termék 
Utóégetovel és tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégeto kemencében kell elégetni, de rendkívül 
óvatosan kell meggyújtani, mert ez az anyag nagyon gyúlékony. Az összes állami és helyi környezetvédelmi 
eloírást be kell tartani. Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkezo hulladékmegsemmisit  
szervezetre kell bízni.  
 
Szennyezett csomagolás 
Felhasználatlan termékként kell kezelni.  

 
14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

ADR/RID 
UN szám: 1114 Osztály: 3 Csomagolási csoport: II 
Megfelel  szállítási név: BENZENE 
 
IMDG 
UN-Number: 1114 Class: 3 Packing group: II EMS-No: F-E, S-D 
Proper shipping name: BENZENE 
Marine pollutant: No 
 
IATA 
UN-Number: 1114 Class: 3 Packing group: II 
Proper shipping name: Benzene 

 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

Címkézés az EK Irányelvek alapján 

EK címke 

Veszélyességi jelek 
F T!zveszélyes 
T Mérgez  

R - mondat(ok) 
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R46 Örökl d  genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet). 
R11 T!zveszélyes. 
R36/38 Szem- és b rizgató hatású. 
R48/23/24/25 Hosszabb id n át belélegezve, b rrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe 

jutva mérgez  is: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R65 Lenyelve ártalmas is, aspiráció esetén tüd károsodást okozhat. 

S-mondat(ok) 
S53 Kerülni kell az expozíciót, - használata el tt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a 

címkét meg kell mutatni. 

Kizárólag szakmai felhasználó részére. 

Egyéb szabályozások 
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2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei 
44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos 
eljárás szabályairól 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 
98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 

 
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

További információk 
Copyright 2008 Sigma-Aldrich. Erröl a lapról - kizárólag belsö használatra - tetszöleges számú papírmásolat 
készíthetö 
A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekintheto teljes körunek, és csupán 
útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich, nem vállal semmilyen felelosséget a termék kezelése vagy a vele 
való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a számla vagy a 
szállítólevél hátoldalán. 
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BIZTONSÁGI ADATLAP
DIETILÉNGLIKOL

Dátum: 2007. 12. 21. Verzió: 1 Oldal: 1/4

1. Készítmény és a Társaság/ Vállalat azonosítása:

Kereskedelmi elnevezés: DIETILÉNGLIKOL
Felhasználási terület: Ipari felhasználás
Gyártó, 
szállító cég:

 !"#$%#&"'()!(*!+)("#",-$.)+&"+)"#!"/*")!(,01$23/'45"5(&-$6/''",(&7(5(5."

gyártótól/szállítótól történik.
Importáló cég:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail

Brenntag Hungária Kft.
1225 Budapest, Bányalég utca 45.
889-5100
889-5111
office@brenntag.hu

 !"#$%%&#'()*+*,-./

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
(36) 80/201-199
(36-1-) 476-6464

2. A veszély azonosítása:

EU-jel:

    

Xn Ártalmas

Speciális veszélyek emberre és környezetre:
R 22 Lenyelve ártalmas.

3. A komponensekre vonatkozó összetétel/ információ:

Veszélyes össz ! "#$%
2,2’-oxidietanol CAS-szám: 111-46-6

EINECS-szám: 203-872-2
Index-szám: 603-140-00-6 

EU-jel: Xn
R-mondatok: 22

 !"#$%&%'()$*")%"+,-)./'0)%'/1

Belélegezve:  !"#$%&'(!))&*+,+"-(+&.&)/($*0+01&2.&)3$%)/"+)&4+)0+()/"+)&*/*+"+30etést kell alkalmazni. 
Melegen kell tartani.  Ha a tünetek nem múlnak, forduljunk orvoshoz.

2&33'$")3+,-/'.4'1 Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Az érintett területet azonnal vízzel és szappannal 
le kell mosni.

Szembe jutva: 5&)3+4+0&.3677.*&8-&vízzel ( szemhéjak széthúzása mellett) ki kell öblíteni és legalább 
15 percen keresztül folytatni kell a mosást. Tartós panaszok esetén keressük fel a 
szemorvost.

Lenyelve: Ha a sérült eszméleténél van csak akkor szabad hánytatni. Itassunk tiszta vizet a sérülttel 
/)&,!"#$%&'(!))&*+,+"-(+1&96(:;*<;7%&6(,6)=631
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5!"67.4)0'$8+"+,-)./'0)%'/1

Oltóanyagok (megengedett): CO2>& 6*0?@6(& ,."#& ,A3@+(4+01& B!0+(<+:0& 0C3& +)+0/7& ,A3@+(4+0+0& ,."#&
alkoholálló oltóhabot kell használni.

Veszélyes bomlástermékek: D+*+"A0/)%6(&/)&0C3&+)+0/7&4/("+3-&"E36%&%/@3-:7+%>&FG
9)0&:'$%.'3'$)%1 B$*)-&*+,+"-0-*&'$""+0*+7&*/"3-%/)3$*/%1&
Egyéb információ: 5&,+)3/*#+30+0+00&+:/7#3+0+0&,A3@+(4+00+*&=C0+7!&%+**1

6. Intézkedések véletlen szabadba jutás esetén:

Személyes intézkedések: Illetéktelen személyeket távol kell tartani.
 /:-(;=E3.060&,!)+*7!&%+**1

;<3,*'.'-3'"4=,>-/=.?"'$&@3A%=/1 5&0+(4/%+0&/*-,A38+&/)&%H3I).06(7E8.&7+4&)3.8.:&+7"+:7!1&
B,-)./'0)%"-+%.-@-A%3>C"<%%.'(*7D-ésre: A kiömlött terméket nedvszívó anyaggal (Absodan. homok, diatomit, 

universal binder) fel kell itatni  és egy erre a célra felcímkézett 
edényzetben tároljuk ártalmatlanításig.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelési információk: Az edényz+0&3E(,.&0.(0.7:?1&2C,H)>&)3E(.3&=+*#+7&%+**&0.(0.7!1

67.")%"3=EE>,A%4'%.)$*3'"4=,>-/=.?"
információ:

Gyújtóforrástól távol kell tartani. – Tilos a dohányzás.
2.&.&0+(4/%+0&4+*+"A0<$%&"#J*/%67#&'$)0&%/@3-:!%1

Tárolási feltételek: 2C,H)>&)3E(.z helyen kell tárolni. Az edényzet zárva tartandó. 
5&=-&7#64E)&7H,+%+:/)0&!:/3&+*->&4+*#&.&0.(0E*#&)3/0(688.7E)E=63&,+3+01
GK!:E*?)3+(+%0-*&0E,6*&0.(0.7:?1

F!"G."'HI=.@J+?"'$$',&3.)%'"– egyéni védelem:

Munkahelyi megengedett leve(&"K>-A3)3-)/'/1 -
L.'8)$*+"4)0&:'$%.'3'$)%
M$->$A,=%"4)0&- és higiénés 
intézkedések:

L*+*4!)3+(0-*>&!0.*0?*&/)&0.%.(4E7#0?*&0E,6*&%+**&0.(0.7!1
D;7%.)3$7+0+%8+7&/)&4;7%.!:-&,/"/7&%+3+0&%+**&46)7!1

Légzésvédelem: Nincs meghatározva.
Kézvédelem: ,/:-%+)30#C

5& %+)30#C& .7#."E7.%& +**+7E**?7.%& /)& 7+4& E0+(+)30-7+%& %+**& *+77!& .& 0+(4/%%+*&
)3+48+71& 2!E7#3?& 0+)30& +(+:4/7#+%& +)+0/7& 7+4& *+=+0& .& %+)30#C& .7#."E(.& .<E7*E)0&
0+77!1&5&%+)30#C&.7#."E7.%&4+",E*.)30E).%6(&'!"#+*+48+&%+**&,+77!&E0=.06*E)!&!:+</0>&
a behatolás és a degradáció sebességét G" /'%.-*7" >,*>(>1" 53& .*%.*4.)& %+)30#C&
%!,E*.)30E).& 7+4& I).%& .3& .7#."0?*>& =.7+4& +"#/8& 4!7-)/"!& <+**+43-0-*& !)& '$""& /)&
"#E(0?%/70& ,E*063!%1& 54+77#!8+7& .& 0+(4/%& 0H88'/*+& .7#."8?*& %/)3$*>& .& %+)30#C&
.7#."E7.%&+**+7E**E).&+*-3+0+)+7&7+4&)3E4A0=.0?&%!&/)&+3/(0&.3&.*%.*4.3E)&+*-00&'+*$*&
kell vizsgálni.
G" /'%.-*7" >,*>(A,>/" A-K>-=$A%+" +0'D'M& @6706)& E0=.06*E)!& !:-0& .& ,/:-%+)30#C&
gyártójától kell beszerezni és be is kell tartani.

Szemvédelem:  /:-)3+4$,+"&E00H*0/)7/*
Testvédelem:  /:-(;=E3.0
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot: Folyadék
Szín: színtelen
Szag: majdnem szagtalan
Olvadás-/ Dermedéspont: -8oC      
Forráspont: 245oC
Lobbanáspont: >143oC
N*O$$>0A%+"K&8)3%)/$'-1 380oC
Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes.
Robbanási határérték: alsó: 1,0 V% - '+*)-M&NO>O& P
L737%)(1 1,116 – 1,117 g/cm3          (20oC-on)
Oldhatóság vízben: teljesen oldódik
pH-érték: 7 - 8                                   (20oC-on 500 g/l)
Viszkozitás (dinamikai): 38 mPas                             (20oC-on)

10. Stabilitás és reakciókészség:

P&"E=8$A%1 Normál nyomáson bomlás nélkül desztillálható.
Veszélyes reakciók: Reakcióba lép oxidálószerekkel.
Veszélyes bomlástermékek:   CO és CO2

11. Toxikológiai információk:

Akut toxicitás:
LD50 (szájon keresztül): 12565 mg/kg (patkányon)
LD50M&Q8-(H7&%+(+)30$*RM 11890 mg/kg (nyúlon)
S-((+&%+($*,+M&T+4&!((!0.0A,&=.0E)J&8-((e.
Szembe jutva: Nem szemizgató hatású.
Szenzibilizáció: Szenzibilizáló hatása nem ismert.

12. Ökológiai információ:

Egyéb adatok:
A termék nehezen biodegradálódik.
5&&0+(4/%+0&/*-,A38+&%H3I).06(7E8.&/)&0.*.<,A38+&+7"+:7! nem szabad.
 A3,+)3/*#+30+0/)!&6)30E*#M&QNR&+7#=/7&,A3,+)3/*#+30+0-&Q"#E(0?&.:.0.R

13. Szempontok az ártalmatlanításhoz:

Termékkel kapcsolatos javaslat: 
T+4&)3.8.:&.&=E30.(0E)!&)3+4/00+*&+"#$00&"#C<0+7!1&T+4&)3.8.:&I).06(7E8.&+7"edni.
U(0.*4.0*.7A0.7!& .& =+*#!& +*-A(E)6%& '!"#+*+48+& ,/0+*/,+*& )3.8.:1& QVWXOYYN1& Q Z1& N[1R& B6(41& (+7:+*+0& 5& ,+)3/*#+)&
=;**.:/%%.*&%.@I)6*.06)&0+,/%+7#)/"+%&,/"3/)/7+%&'+*0/0+*+!(-*1R
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Hulladékkulcs 4+"=.0E(63E).M&\77+%&.&0+(4/%7+%&.&4+"'+*+*-&\]F&I)6@6(08.&/)&A"#&4+"'+*+*-&\]F&%?:8.&,.*?&
besorolása az anyag felhasználásától függ. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Önöknek szükségük van EWC kód 
besorolásra, kérjük vegyék figyelembe az ide vonatkozó rendeleteket. (16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM 
(+7:+*+0+%&5&=;**.:/%6%&<+"#3/%/(-*1R
Szennyezett csomagolással kapcsolatos javaslat:
U(0.*4.0*.7A0.7!& .& =+*#!& +*-A(E)6%& '!"#+*+48+& ,/0+*/,+*& )3.8.:1& QV^XOYYO1& Q 1[1R& B6(41& (+7:+*+0& .& I)64."6*E)!&
hulladék kezelésének részletes szabályairól.) 

14. Szállításra vonatkozó információ:

A termék szállítás szempontjából nem veszélyes árú.

15. A szabályozásra vonatkozó információ:

EU-jel:           Xn Ártalmas

Magyarországon azonosítási jel: B-000256

R-mondatok: R 22 Lenyelve ártalmas.
S-mondatok: S 24 G"E&33'$"4>$?")3+,-/'.)%"/'3Q$',0&!

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról

44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004.(VI.24.) ESzCsM és a 26/2007. (VI.07) 
EüM rendeletek A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet A munkahelyek kémiai 
biztonságáról.
13/2004.(XII.25.) EüM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, 
illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek 
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20) EüM-KöM rendelet módosításáról.

Veszélyes hulladékok: 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok 
<+"#3/%/(-*
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
0+,/%+7#)/"+%&,/"3/)/7+%&'+*0/0+*+!(-*
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól

67.4)0'$'81 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

16. Egyéb információ:

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken 
alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az 
.:.0*.@& 7+4& 4+70+)A0!& .& '+*=.)37E*?0& .& 0+,/%+7#)/"/0& )3.8E*#63?& +"#/8& +*-A(E)6%& !)4+(+0+& /)& .*%.*4.3E).& .*?*1&
Felhívjuk a felhasználók figyelm/0&.&,+"#!&.7#."&(+7:+*0+0/)/0-*&+*0/(-&'+*=.)37E*E)E8?*&+(+:-&%6I%E3.06%(.1
 +)3/*#+)&H))3+0+,-%&_&467:.0.!M&_&OO&`+7#+*,+&E(0.*4.)1

Készült a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján veszélyes anyaghoz.
Készült a gyártó 2004.08.16.-i biztonsági adatlapja alapján.
Nyomtatási dátum: 2007. 12. 28.
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: 1,2-DIKLÓR-ETÁN 
Márkanév: ETILÉN-DIKLORID 
Indexszám: 602-012-00-7 
EK-szám: 203-458-1 
CAS-szám: 107-06-2 
CAS-név: - 
IUPAC-név: 1,2-diklór-etán 
REACH regisztrációs szám: 01-2119484658-20-0001 
 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Intermedier.  

Vegyipari alapanyag a vinil-klorid és PVC előállításánál. 
 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

ES 
szám 

Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátási 

kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Expozíciós 
forgatókönyvre 
való hivatkozás 

CSR 

1. 
Intermedier szintézishez 
szigorúan ellenőrzött 
körülmények között. 

PROC 1 
PROC 3 
PROC 9 

ERC 6a SU 8 
SU 9 

- 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen azonosított szakképzett dolgozók általi felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célokra nem alkalmazható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a 16. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ETILÉN-DIKLORID 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 13 

2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Megjegyzés: Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti önosztályozás 
 

Veszélyességi 
osztályok / kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Tűzv. foly. 2 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  

Akut tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas.  

Akut tox. 3 H331 Belélegezve mérgező.  

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.  

Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.  

Rákk. 1B 

H350 Rákot okozhat (meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt). 

Expozíciós út: szájon át 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
Érintett szerv: légzőszervek 
Expozíciós út: belégzés 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 

 
Osztályozás R-mondatok 
F - Tűzveszélyes R11 Tűzveszélyes. 
Xn – Ártalmas  R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas. 
Xi - Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 2. R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 

 
S-mondatok: 

 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 

 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 
Termékazonosító: etilén-diklorid 
Anyag: 1,2-diklór-etán 
Indexszám: 602-012-00-7 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 
 GHS02 GHS06 GHS08 

Figyelmeztetés: Veszély 
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H-mondatok: 
 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H331 Belélegezve mérgező.  
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H350 Rákot okozhat (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt). - belélegzés és szájon át 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 

 
Megjegyzés: E megjegyzés 
Egyes, az ember egészségét speciálisan károsító anyagokra (lásd a 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 4. fejezetét), 
amelyek az 1. vagy 2. kategóriában rákkeltő, mutagén és/vagy a reprodukcióra toxikus anyagként vannak besorolva, az E. 
megjegyzés vonatkozik, ha egyben nagyon mérgező (T+), mérgező (T) vagy ártalmas (Xn) minősítésűek. Ezeknél az 
anyagoknál az R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (ártalmas), R48 és R65 R-mondatok és ezek 
összes kombinációi mellett fel kell tüntetni az „is” szót is. 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 

bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 

3.1. Anyag 
 
Indexszám: 602-012-00-7 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Koncentráció 
tartomány 

% (w/w) 

1,2-diklór-etán 203-458-1 107-06-2 >99.8 99.5 - 100 
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4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanács: Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni, beleértve a cipőt is. 

4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet távolítsuk el a szennyezett területről, vigyük friss levegőre. Szükség esetén oxigén adása 
vagy mesterséges lélegeztetés. Tartsuk orvosi felügyelet alatt. Probléma esetén a sérültet kórházba kell szállítani. 

4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Azonnal, alaposan mossuk le bő szappanos vízzel. Ha nagy mennyiségű anyag kerül a bőrre: 
tartsuk orvosi felügyelet alatt, szükség esetén a sérültet kórházba kell szállítani. 

4.1.3. Szembekerülés esetén: Azonnal öblítsük ki a szemet bő vízzel a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljunk 
szemorvoshoz! 

4.1.4. Lenyelés esetén: Hánytatni nem szabad. Forduljunk orvoshoz, szükség esetén szállítsuk a sérültet kórházba! 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: A sérültnek nem adható katekolamin (a termék szívre gyakorolt hatása alapján). 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások:  

Belégzés: Hasi fájdalom, köhögés, szédülés, álmosság, fejfájás, émelygés, eszméletlenség, hányás. 
Bőr: Vörösség. 
Szem: Vörösség, fájdalom, homályos látás. 
Lenyelés: Hasi görcs, hasmenés. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Széndioxid (CO2

Nem megfelelő oltóanyag: Nem ismert. 
), hab, tűzoltópor, vízpermet. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűzveszélyes. Gőze levegővel érintkezve robbanó elegyet képez. 
Hőbomlás hatására mérgező és maró bomlástermékek keletkeznek: hidrogén-klorid gáz, magas hőmérsékleten foszgén. 
A gőz a levegőnél nehezebb és a talaj felszínén terjedhet, begyulladása távolabb is lehetséges. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: Tűz esetén, sűrített levegős önmentő készülék viselése. Vegyi anyagnak ellenálló ruházat. 

5.3. További információ 
Speciális módszerek: Közeli tűz esetén az expozíciónak kitett tartályokat el kell távolítani. A tartályokat víz permettel kell 
hűteni. A tűzoltóvizet elkülönítve kell összegyűjteni. A tűzoltóvizet ne engedjük a vízelvezető csatornába. A tűz után 
visszamaradt anyagokat és a tűzoltóvizet a helyi hatóságok előírásai betartva kezeljük. Gyújtóforrástól távol kell tartani, 
dohányozni tilos. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ”A”, Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes folyadék. 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Használjon egyéni védőfelszerelést. 
Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Evakuálja a személyzetet biztonságos területre. Óvakodni kell attól, hogy a gőz 
felhalmozódjon és elérje a robbanási koncentrációt. A gőzök alacsony nyomású területeken felhalmozódhatnak. Tilos 
minden szikra és áramforrás - ne dohányozzon. Tiltott a bőrrel és szemmel való érintkezés és a gőzök belégzése. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába kerüljön. Tilos kiengedni a 

környezetbe. El kell határolni közömbös szűrő anyagokkal /abszorbensekkel (ne használjunk gyúlékony anyagokat).  
6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Miután összegyűjtötte a maradék folyadékot 

abszorbeálni kell homokkal vagy semleges abszorbensekkel, ezzel segítse elő a további megsemmisítést. A szennyezést 
eltávolító anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. 
Visszanyerés: Szivattyúzza be egy felcímkézett semleges tartaléktartályba. Abszorbeálja semleges abszorbeáló 
anyagokkal (vermikulit, tiszta homok). Tisztítás után öblítse le a maradékot vízzel. Szállítsa el a szennyvizet későbbi 
kezelésre. 
Eltávolítás: A terméket égetéssel semmisítsük meg. (a helyi és nemzeti szabályozással összhangban). 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
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7. Kezelés és tárolás 
 
Technikai intézkedések/óvintézkedések: Tárolási és szállítási óvintézkedések alkalmazhatók a termékre: folyékony, 
toxikus, erősen tűzveszélyes, levegőben gőzei robbanékonyak. 
Rendelkezni kell megfelelő elszívó ventillátorral. Rendelkezni kell zuhannyal, szemmosóval. Rendelkezni kell zárt 
rendszerű légzőkészülékkel (vészhelyzet esetére). Rendelkezni kell vízellátással a felhasználási hely közelében. 
Rendelkezni kell tűzálló takaróval. Rendelkezni kell elektromos földeléssel. 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Gondoskodni kell megfelelő levegőcseréről és /vagy szellőztetésről a munkahelyeken. 

Pontosan meg kell szabni a termék mennyiségét a munkaterületen azért, hogy csak annyi legyen, amennyi szükséges a 
munkához. Az expozíció elkerülése végett használat előtt meg kell ismernünk a speciális útmutatást. Óvatosan 
mozgassuk, mert a tartalom nyomás alatt lehet. Kerülje el a kifröccsenést és a gőz emisszióját szállítás közben. Elégtelen 
szellőzés esetén használjon megfelelő légzőkészüléket. Tegyen óvintézkedéseket a statikus kisülések ellen. Ne 
használjon levegőt a szállításhoz. Ne használjon levegőt a felszerelések szárítására. Tartsa távol nyílt lángtól. Kizárólag 
robbanásbiztos felszerelést használjon. Abban az esetben, ha be kell menni a tárolási területre: Jól ki kell szellőztetni az 
üres edényt és tartályt belépés előtt. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: Azonnal vegyen le minden szennyezett ruhát. Tiltott a bőrrel, 
szemmel való érintkezés és a gőzök belégzése. Munka közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon. Az anyag 
kezelése után mosson kezet. Vegye le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt bemegy az étkezőbe. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tartsa szorosan lezárva és száraz, hűvös, 
jól szellőztetett helyen. Tartsa távol a hőtől és a gyúlékony anyagoktól. Ne dohányozzon. Nedvességtől és hőtől védett 
helyen tárolja. A fénytől is védeni kell. Álljon rendelkezésre elektromos földelés és olyan elektromos felszerelés, amely 
használható robbanékony környezetben. Álljon rendelkezésre felfogó tartály egy elkerített területen. A padló legyen 
vízálló. 

7.3. Speciális felhasználások: Az anyag műszaki funkciója (mit csinál): intermedier. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határértékek 

Expozíciós határértékek:  
 
ACGIH (US), 2007: TWA = 10 ppm 

 

Országok 
Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 
Ausztria 5 20 20 80 
Belgium 10 41 - - 
Kanada 1 4 2 8 
Dánia 1 4 2 8 
Franciaország 10 40 - - 
Magyarország - - - 10 
Japán 10 - - - 
Lengyelország - 50 - - 
Spanyolország 5 20 - - 
Svédország 1 4 5 20 
Svájc 5 20 - - 
Hollandia - 7 - - 
USA-NIOSH 1 4 2 (1) 8 (1) 
USA-OSHA 50 - 100 - 
Egyesült Királyság 5 21 - - 

 
Megjegyzés: Ausztria  TRK érték 
  USA-NIOSH (1) 15 perces átlagérték 

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 

 
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: Nem alkalmazható. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Álljon rendelkezésre elegendő cserelevegő és szellőzés a munkaterületen. 

Tanácsolt a rendszer tervezésénél: gyakran kell figyelni és ellenőrizni a munkahely atmoszféráját. Megfelelő elszívó 
szellőztetés szükséges a berendezéseknél. 

8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: Zárt védőszemüveg. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: A munkaterületen: késleltetett áteresztésű, védő cipő. Beavatkozás véletlen esemény estén: Teljes 

vegyvédelmi ruha, teljes öltözet, gumi vagy műanyag csizma. 
Kézvédelem: Kifröccsenés esetén, rövid és hosszú idejű érintkezéskor. PVC kesztyű. Az áteresztési index az EN 374:1-
nek megfelelően (eltelt idő>10 perc). 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Alacsony koncentráció vagy rövid tevékenység esetén: teljes maszk. Légzésvédelem, mely megfelel az 
EN14-nek: AXB2. 

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 
viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A 
műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: Helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés:  

Fizikai állapot: folyadék (20ºC, 1013 hPa) 
Szín: színtelen 
Szag: jellegzetes, fenol szagú 
Szagküszöb-érték: Nem alkalmazható. 
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9.1.2. Alapadatok 
pH (20o

Olvadáspont/fagyáspont:  -36°C 101325 Pa 
C): Nem alkalmazható. 

Forráspont:  83.6°C 760 mm Hg 
Lobbanáspont:  13°C 1013 hPa 
Tűzveszélyesség: Adatelhagyás. Az 1,2-diklór-etán normál környezeti körülmények között folyadék. A folyadék fő 
jellemzője a lobbanékonyság és a lobbanáspont. A kezelési és használati tapasztalatok azt mutatták, hogy az 1,2-diklór-
etán vízzel érintkezve nem lobbanékony és nincs öngyulladó tulajdonsága. Ezért az ezekre a paraméterekre vonatkozó 
teszteket nem végezték el. 

Gőznyomás:  102.47 hPa 25 °C 

Gőzsűrűség (air=1): 1.25 g/l 20°C 

Sűrűség: 1.2455 g/cm3

Vízoldhatóság: 7.9 g/l (25°C) 

 20°C 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  1.45 20°C  

Öngyulladási hőmérséklet:  440°C 1013 hPa 
Bomlási hőmérséklet:  300°C 

Viszkozitás:  0.829 mPa 20°C 

 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Az anyagnak nincs robbanó tulajdonsága. 
Oxidáló tulajdonságok: Az oxidáló tulajdonságokat vizsgáló tanulmány elhagyható az 1,2-diklór-etán esetén, mert az 
anyag nem tartalmaz olyan funkcionális csoportokat, melyek azokra a vegyületcsoportokra jellemzőek, melyeknél 
kimutathatóak az oxidáló tulajdonságok.  
 

9.2. Egyéb információk 
Részecskeméret eloszlás (granulometria): A REACH VII. mellékletének 2. oszlopával összhangban a részecskeméret 
eloszlás meghatározása nem szükséges, mert az anyag folyadék, nem hozzák forgalomba vagy nem használják szilárd 
formában. 
Felületi feszültség: 32.45 din/cm 20°C-on és 31.75 din/cm 25°C-on. 
Robbanékonyság: A REACH VII. mellékletének 2. oszlopával összhangban a robbanékonyság meghatározása nem 
szükséges, mert nincsenek olyan kémiai csoportok, melyek az 1,2-diklór-etán explozív tulajdonságaihoz 
hozzájárulnának. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és azonosság a releváns bomlástermékekkel: A REACH IX. mellékletének 2. 
oszlopával összhangban a stabilitási teszt elvégzése szerves oldószerben és a bomlástermékek azonosítása nem 
szükséges, mert az 1,2-diklór-etán stabilitása szerves oldószerekben nem tekinthető kritikusnak. 
Disszociációs állandó: A disszociációs konstans mérésére vonatkozó tanulmány tudományosan szükséges, mert 
nincsenek olyan atomok vagy kémiai csoportok, melyek ionizálhatók. 

 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Reakcióba lép oxidáló szerekkel. 
10.2. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási és kezelési feltételek mellett stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. 
10.4. Kerülendő körülmények: Óvjuk a fénytől. Nedvességtől és hőtől védve tároljuk.  
10.5. Nem összeférhető anyagok: Savak, bázisok/lúgok, oxigén, oxidáló ágensek (lehetséges, hogy képződnek: robbanékony 

keverékek és azok ütésre érzékenyek). Finoman eloszlatott fémek: alumínium, magnézium, cink, titán (robbanás 
veszély). 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Magas hőmérsékleten, hőbomlás hatására mérgező és maró bomlástermékek keletkeznek: 
hidrogén-klorid gáz, foszgén. 
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11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
11.1.1. Akut toxicitás 

Szájon át: Akut tox. 4 
Egér   LD50 = 413 mg/kg testsúly 

Belégzés: Akut tox. 3 
Albino patkányok  LC50 = 7758 mg/m3

Bőrön át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 levegő 

Nyúl   LC50 = 4890 mg/kg testsúly 
11.1.2. Bőr és szem korrózió / irritáció: 

Általánosan az 1,2 diklór-etánra az vonatkozik, hogy nem, vagy csak enyhe bőrirritációt idéz elő. De azért az anyagot 
mégis bőr irritálónak sorolták be.  
Súlyos szemsérülés / irritáció: Szemirrit. 2. 
Általánosan az 1,2-diklór-etánra az vonatkozik, hogy a szem jelentéktelen, átmeneti mérsékelt irritációját idézi elő. De 
azért az anyagot mégis besorolták a szemirritáló anyagok közé. 
Az 1,2-diklór-etán enyhe szemirritációt okozott nyulaknál a vizsgálat körülményei között. 
Légzőszervi és bőr szenzibilizáció: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
A légzőrendszert irritáló és szövetroncsoló potenciálja alapján (belégzési vizsgálatok) a besorolás és a STOT egy. 3 jelölés 
a CLP VI. mellékletéhez (1272/2008/EC) igazodik. 

11.1.3. Csíra sejt mutegenitás: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.1.4. Karcinogenitás: Rákk. 1B.  

Az 1,2-diklór-etán patkányoknál rákkeltőnek bizonyult 2 éven belül, a belégzési expozíció után. 
11.1.5. Reprodukciós toxicitás 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.1.6. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás: STOT egy. 3. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány   NOAEL = 37.5 mg/kg testsúly/nap 
11.1.7. Mutagenitás 

Az 1,2-diklór-etán gyengén mutagén bakteriális teszt rendszerekben, de nyilvánvaló mutagén hatást mutatott emlős 
citogenetikai és génmutációs próbákban. 

11.1.8. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 
 

12. Ökológiai információk 
 

12.1 Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid-távú toxicitás halakra: 
Pimephales promelas   LC50 = 136 mg/l 

Hosszú-távú toxicitás halakra: 
Oncorhynchus kisutch    LOEC = 56 mg/l 

Rövid-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenekre   EC50/LC50 = 155 mg/l 
Tengervízi gerinctelenekre   EC50/LC50 = 320 mg/l 

Hosszú-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Daphnia magna    NOEC=11 mg/l (28 nap) 

Toxicitás algákra és cyanobaktériumokra: 
Desmodesmus subspicatus   EC50/LC50 = 166 mg/l 

Toxicitás mikroorganizmusokra: 
Photobacterium phosphoreum  EC50= 158 mg/l 

Toxicitás talajban élő makroorganizmusokra, kivétel az ízeltlábúakat: 
Eisenia fetida    LC50= 60 µg/cm2 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Fototranszformáció levegőben: Arányszám (indirekt fotolízis): = 22*10 exp-14 cm3/(molekula*sec).  
Degradáció %-ban (indirekt fotolízis): = 50 121.5 nap után. 
Hidrolízis:  
15°C Felezési idő 23 — 300 év 
25°C Felezési idő 6 — 64 év 
Biodegradáció vízben: A standardoknak megfelelő teszteredmények nem állnak rendelkezésre, de az 1,2 diklór-etán 
biodegradálhatósága aerob és anaerob körülmények között számos tesztváltozatban megbecsülhető. 
Aerob körülmények között az 1,2 diklór-etán biológiai lebontása nagyon lassú ahhoz, hogy fontos környezetvédelmi 
végfolyamat legyen. 
Biodegradáció vízben és üledékben: Az 1,2-diklór-etánnal végzett biodegradációs tesztek eredményei szerint aerob 
rendszerekben kismértékű a biodegradáció, vagy nincs lebontás, aktív iszap, vagy oltott szennyvíz használata esetén. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs adat. 
12.4. A talajban való mobilitás 

Abszorpció / deszorpció:  
Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében az adszorpciós/deszorpciós szűrővizsgálatot nem 
szükséges elvégezni, mert az 1,2 diklór-etán adszorpciós potenciálja alacsony (log Pow=1.45). 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

12.6. Egyéb káros hatások: Nincs adat. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése:  

Termék: Az abszorbeált termék égetéssel semmisíthető meg engedélyezett hulladéklerakó helyen. 
Csomagolás: Törhetetlen csomagolás; a törékeny csomagolást szorosan záró, ütésálló konténerbe kell tenni. 
Ne engedje ki a környezetbe. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 1184 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ETILÉN-DIKLORID 

Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3 

Osztályozási kód: FT1 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző címke (címkék): 3 (6.1) 
14.5. Környezeti veszélyek  

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS szám: F-E, S-D 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

Az 1,2-diklór-etán szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében: 50 tonna 
a 9 cikk értelmében: 200 tonna. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 
 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer)http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
 

15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak 
 

Bőrirrit.: Bőrirritáció
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
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DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS-, ELINCS-számok vagy NLP 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
ERC 6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása) 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NLP: Már nem polimer 
NOAEL: Nem észlelhető káros hatásszint 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
PROC 1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen. 
PROC 3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás). 
PROC 9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt). 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy.: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
SU: Felhasználási szektor 
SU 8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is) 
SU 9: Finomkémiai termékek gyártása 
Szemirrit.: Szemirritáció 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxicitás 
Tűzv. foly.: Tűzveszélyes folyadék 
TRK-érték: műszaki határérték (technische Richtkonzentration) 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: Az 1,2-diklór-etán (EC 203-458-1) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:  
 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Tűzv. foly. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 4 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 1B Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3 Kísérleti adatok alapján. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 

R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R11 Tűzveszélyes. 
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas. 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

 
S-mondatok: 

 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 

Figyelmeztető mondatok: 
 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H302 Lenyelve ártalmas. 
H331  Belélegezve mérgező.  
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H350 Rákot okozhat (meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt). - belélegzés és szájon át 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 

P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell  távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
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Nyelv: Magyar 
Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 
ETILÉN-DIKLORID 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 
Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 

 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: DINITROTOLUOL IZOMEREK ELEGYE 
Márkanév: DINITROTOLUOL 
Indexszám: 609-007-00-9 
EK szám: 246-836-1 
CAS szám: 25321-14-6 
CAS szerinti elnevezés: (angolul): Benzene, methyldinitro- 
IUPAC név: (angolul): Reaction mass of 1-methyl-2,4-dinitrobenzene and 2-methyl-1,3- 
   Dinitrobenzene 
REACH regisztrációs szám: 01-2119471665-30-0001 
 
Az anyag típusa: 

Összetétel: több összetevőjű anyag 
Eredet: szerves 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: intermedier. 

Egyéb felhasználási területek: robbanószer gyártás, festékipar, műanyagipar. 
 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználások 
 

Azonosított  
felhasználás  
megnevezése  

Folyamat  
kategória  

Környezeti 
kibocsátási 
 kategória  

Gyártás és felhasználás PROC 1 ERC 1 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen azonosított szakképzett dolgozók általi felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célokra nem használható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC teljes szövege: lásd a 16. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476 6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 

2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések

Akut tox. 3 H301 Lenyelve mérgező.  
Akut tox. 3 H311 Bőrrel érintkezve mérgező.  
Akut tox. 3 H331 Belélegezve mérgező.  
Repr. 2 H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét 
hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt >. 

Speciális hatás: 
Károsítja a termékenységet. 
 

Muta. 2  H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni 
az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

 

Rákk. 1B H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 
ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal 
nem okozza a veszélyt >. 

 

STOT ism. 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell 
adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 
hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > 
károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes 
érintett szervet, ha ismertek >. 

 

Vízi, krónikus 1 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. 

 

Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendeletek szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
T – Mérgező R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
Xn – Ártalmas  R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 

egészségkárosodást okozhat. 
Rákk. 2 R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
Muta. 3 R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
Repr. 3 R62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. 
N – Környezetre veszélyes 
 

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. 

S-mondatok: 
 

S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Dinitrotoluol 
Anyag: Dinitrotoluol izomerek elegye 
Indexszám: 609-007-00-9  

 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

     
 

        GHS06                    GHS08                                     GHS09 
 
Figyelmeztetés: Veszély 

 
H-mondatok: 

 
H350  Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 

útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét 

hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal 
nem okozza a veszélyt >. 

H331 Belélegezve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.  
H301 Lenyelve mérgező.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell 
adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 

P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 

bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
DINITROTOLUOL 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 4 / 13 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Anyagok 
 
Indexszám: 609-007-00-9 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Koncentráció 
tartomány 

% (w/w) 

dinitrotoluol 246-836-1 25321-14-6 >97 - 

2,4-dinitrotoluol 204-450-0 121-14-2 - 70 - 80 

2,6-dinitrotoluol 210-106-0 606-20-2 - 17 - 22 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
Általános tanács: Szükség esetén hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT. Mutassa meg a biztonsági adatlapot. 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és a cipőt. Az 
elsősegélyt nyújtó személyzetnek vigyáznia kell a saját biztonságára is. Viseljen védőkesztyűt, hogy elkerülje a bőr 
szennyeződését. Úgy távolítsa el a sérülteket a veszélyes területről, hogy a saját biztonságát ne veszélyeztesse. 

4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet vigye friss levegőre és helyezze a kényelmes légzést segítő pozícióba. Hívja a TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTOT, vagy az orvost. A biztonsági adatlapot mutassa meg az orvosnak. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal vegyen le minden szennyezett ruházatot. Ha bőrre megy, mossa le bő szappanos 
vízzel (legalább 15 percig). 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha könnyen lehetséges. Öblítse folyóvízzel, közben 
tartsa nyitva a szemet (legalább 15 percig). Konzultáljon orvossal. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy az orvost. Öblítse ki a szájat. Hánytatni nem szabad. Ne 
adjon semmit sem inni. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Ne lépjen be megfelelő védőfelszerelés nélkül a veszélyeztetett területre. Viseljen 
védőfelszerelést, mialatt kezeli az érintett személyt. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Belégzés esetén: Kék ajkak és körmök, kékes bőr, fejfájás, szédülés, hányinger, zavartság, ájulás. 
Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrön keresztül felszívódhat! 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Vízpermet, szén-dioxid (CO2

Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert. 

), por, hab. Nagy terjedelmű tűz esetén nagy mennyiségű vízpermet 
alkalmazható. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Bomlás hatására mérgező gázok keletkeznek. (CO2 , CO, NO2, NO, N2O3

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
). 

Speciális tűzoltó védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék. Védőcsizma, védőkesztyű, védőszemüveg. 
5.4. Egyéb információ: A hőnek kitett tartályt vízpermettel kell hűteni. Ne lélegezze be a füstöt. Megfelelő eszközökkel oltsa a 

szomszédos tüzeket. Maradjon ellenszélben. Távolítsa el a személyzetet a füstből. Ne próbálja meg a tüzet eloltani 
védőfelszerelés nélkül.  
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon “C” (tűzveszélyes). 
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6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülje a szemmel, bőrrel és a légző 
rendszerrel való érintkezést. Ha kiömlés történik közúton, jelezze a veszélyt és értesítse a hatóságokat (rendőrség, 
tűzoltóság). Ne lélegezze be a gőzöket. Ne intézkedjen megfelelő védőfelszerelés nélkül. Ne közelítsen hátszélből. Tilos a 
nyílt láng és a gyújtóforrás használata. Távolítsunk el mindenféle gyújtóforrást. Óvakodjunk attól, hogy a termék a 
környezetbe jusson. Személyi védőfelszerelés: zárt rendszerű légzőkészülék, megfelelő védőkesztyű, vízálló csizma. 
Jelölje ki a veszélyeztetet területet táblákkal és akadályozza meg, hogy oda illetéktelenek belépjenek. Csak szakképzett 
személyzet léphet be megfelelő védőfelszerelésben. Tartsuk a gőzöket ellenszélben. Távolítsunk el minden 
összeférhetetlen anyagot amilyen gyorsan csak lehet: oxidáló anyagokat, alkáli és maró anyagokat. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Tartsuk a kiömlött anyagot gátak között (a termék veszélyes a környezetre). Hűtse le 

az anyagot, hogy megszilárduljon. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Biztonsági intézkedés: hagyjuk az anyagot megszilárdulni. A terméket visszanyerhetjük vákuummal/lapátolással, vagy 
sepréssel.  
A padlót bő vízzel fel kell mosni. A felmosó vizet gyűjtsük össze későbbi kezelésre. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Technikai intézkedések: a gőz forrásának megszüntetése. Állítson be egy retenciós (elnyelető) tartályt. 
Intézkedések: Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést. Kerülje a közvetlen érintkezést a termékkel. Kerülje az 
érintkezést a forró felületekkel. 
Kerülje a veszélyt: Ne nyúljon hozzá kesztyű nélkül. Ne nyúljon hozzá, ha vágás vagy sérülés van a kezén. Ezt a terméket 
csak szakképzett személy kezelje. 

7.1.1. Óvintézkedések: Gondoskodjon megfelelő szellőző rendszerről. Tartsa be a használati utasítást. Használat előtt 
szerezzen speciális használati utasítást. Ne nyúljon az anyaghoz addig, amíg az összes biztonsági intézkedést el nem 
olvasta és meg nem értette. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohánytermékeket használni. Azonnal 
vegye le a teljesen elszennyeződött ruházatot. A munka végeztével, ill. munkaközi szünetek előtt kéz- és arcmosás 
szükséges. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  
Technikai intézkedések: a tárolási területet szellőzővel kell felszerelni. Gondoskodjon megfelelő elnyelető rendszerről. 
Tegyen meg minden szükséges intézkedést, hogy elkerülje a termék bekerülését a szennyvíz csatornába ill. a vízelvezető 
csatornába a tartály, vagy a szállító rendszer megrepedése esetén. 
Ajánlott tárolási körülmények: a tartályt tartsa szorosan lezárva, távol bármilyen hőforrástól, jól szellőztetett helyen, távol 
az összeférhetetlen anyagoktól. 
Összeférhetetlen anyagok: lúgok, maró anyagok, oxidáló anyagok, fémek. 
Ajánlott csomagoló anyag: acél. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Az anyag műszaki funkciója (mit csinál): intermedier. 
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8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határértékek 
 

Anyag: Dinitrotoluol 
CAS szám: 25321-14-6 

 
Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

ppm mg/m ppm 3 mg/m
Ausztria 

3 
- - - - 

Belgium - 0.15 - -
Kanada - 0.2 - - 
Dánia - 0.15 - 0.3 

Franciaország - - - - 
Magyarország - - - - 

Japán - - - - 
Lengyelország - 1 - 5 
Spanyolország - 0.15 - - 

Svédország - 0.15 - 0.3 
Svájc - - - - 

Hollandia - - - - 
USA-NIOSH - 1.5 - - 
USA-OSHA - 1.5 - - 

Egyesült Királyság - - - - 
 

Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: Intermediereknél nem követeli meg a REACH. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Gondoskodni kell hatékony szellőzésről és fényről. Legyen biztonsági zuhany és 

szemöblítő. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Védőszemüveg és védőálarc. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Teljes védőruházat (vízhatlan anyag). Gumicsizma. 

Kézvédelem: Gumi védőkesztyű. A védőkesztyűt a munkaterület funkciójának megfelelően kell kiválasztani: egyéb 
vegyszerek, kezelésére, fizikai védelem szükséges (ellenálljon a vágásnak, szúrásnak, hőnek), megkívánt a 
jobbkezesség. A kesztyű kiválasztásánál figyelembe kell venni a használat időtartamát és mértékét a munkaterületen. 
Használjon megfelelő vegyi anyagnak ellenálló védőkesztyűt (EN 374-1). 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Megfelelő légzésvédő készülék, amely véd a szerves gázok, gőzök ellen. 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: Munkaközi szünet előtt mosson kezet és arcot szappanos vízzel, 

zuhanyozzon le munka után. Mosakodás után használjon zsíros bőrápoló krémet. Vegyen le azonnal a teljesen 
elszennyeződött ruházatot. A szennyeződés veszélye miatt nem szabad élelmiszert, dohányárut, italt vagy egyéb 
fogyasztási terméket tárolni, vagy fogyasztani a munkaterületen. Speciális területet kell kijelölni erre a célra. Tilos alkoholt 
fogyasztani.  

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:   szilárd (kristályos) (20ºC 1013 hPa) 
Szín:    sárga 
Szag:    jellegzetes 
Szagküszöb érték:   Nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C):   Nem alkalmazható. 
Olvadáspont / fagyáspont:  56 - 59°C 
Forráspont:   Nincs meghatározva a bomlás miatt. 
Lobbanáspont: Szobahőmérsékleten és 1013 hPa nyomáson az anyagot szilárd formában 

használják és érékesítik. 
Párolgási sebesség:  Nincs adat. 
Öngyulladás: Nem szükséges elvégezni, mivel az anyag szilárd. 
Tűzveszélyesség (szilárd):   Nem tűzveszélyes. 
Gőznyomás:   0.1 hPa (20°C) 

Relatív sűrűség:   1.353 g/cm3

Vízoldhatóság:   2,4-DNT: 166 mg/l 

 (20°C) 

2,6-DNT: 145 mg/l 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 2,4-DNT: log Pow = 1.98 

2,6-DNT: log Pow = 2.1 

Viszkozitás: A viszkozitás technikailag nem határozható meg, mert az anyag 20°C-on és 
1013hPa nyomáson szilárd. 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nincs robbanóképes tulajdonsága. 
Oxidáló tulajdonságok:  Nincs oxidáló tulajdonsága. 
 

9.2. Egyéb információk 
Granulometria: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a vizsgálatot nem szükséges elvégezni, mivel 
az anyag nem szemcsés formában kerül értékesítésre. 
Oldhatóság szerves oldószerekben / zsíroldhatóság: Alkoholban és éterben oldódik. A DNT oldhatósága piridinben: 
768.1 g/kg 15°C-on. 
Felületi feszültség: 73.9 mN/m 20°C-on. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és azonosság a releváns bomlástermékekkel: Adatelhagyás. A REACH IX 
mellékletének 1. oszlopa szerint a szerves oldatban való stabilitást nem szükséges vizsgálni, mert az anyag stabilitása 
nem tekinthető kritikusnak. 
Disszociációs állandó: Adatelhagyás. A REACH VII mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandót nem kell 
vizsgálni, mert az anyag nem oldódik vízben, vagy nem tartalmaz ionos szerkezeteket környezeti körülmények között. 
További fizikai-kémiai információ: Henry-állandó: 0.087807 Pa m3

 
/mol. 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: Normál hőmérsékleti és nyomásviszonyok között stabil. 
10.2. Kémiai stabilitás: Szobahőmérsékleten stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában levegővel keveredik. 
10.4. Kerülendő körülmények: Hőakkumuláció, mechanikus rázás vagy ütés, elektrosztatikus kisülés. 250°C fölé hevítve 

hevesen robban. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Oxidáló szerekkel, redukáló szerekkel, erős bázisokkal vagy salétromsavval vegyítve 

könnyen robban. Nátrium oxiddal érintkezve meggyullad. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2, NO, NO2. Bomláskor ill. hőbomláskor (pirolízis) mérgező gázok keletkeznek 

(nitrogén oxidok). 
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11. Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
11.1.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Akut tox. 3 
Patkány   LD50= 660 mg/kg testsúly 

Akut toxicitás –inhalációs: Akut tox. 3 
  Patkány   LC50= 0.46 mg/l levegő 
Akut toxicitás –bőr: Akut tox. 3 

Patkány   LD50 > 2500 mg/kg testsúly 
Akut toxicitás –egyéb utakon: 

Egér (intraperitonális) LD50 > 500 mg/kg testsúly 
11.1.2. Irritáció / korrózió 

Bőr irritáció / korrózió 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Nem irritatív nyulakon végzett vizsgálat alapján. 
Szemirritáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Nem irritatív nyulakon végzett vizsgálat alapján. 

11.1.3. Szenzibilizáció 
Bőr szenzibilizáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Nem érzékenyítő tengeri malacokon végzett vizsgálat alapján. 

11.1.4. Ismételt dózisú toxicitás 
Ismételt dózisú toxicitás – szájon át 
Patkány LOAEL= 3.5 mg/kg testsúly/nap 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): STOT ism. 2 

11.1.5. In vivo genetikai toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkány pozitív 

11.1.6. Rákkeltő hatás: Carc. 1B 
Patkány LOAEL= 3.5 mg/kg testsúly/nap 

11.1.7. Reprodukciós toxicitás: Repr. 2 
Patkány NOAEL= 3.5 mg/kg testsúly/nap 

11.1.8. Fejlődési toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkány NOAEL= 14 mg/kg testsúly/nap 

11.1.9. Csíra-sejt mutagenitás: Muta. 2 
11.1.10. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

 
 

12. Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vizi toxicitás 
 Rövid távú toxicitás halakra: 

Édesvízi halak    LC50= 27 mg/l (48h) 
Hosszú távú toxicitás halakra: 
Édesvízi halak    NOEC= 0.56 mg/l (90 nap) 
Rövid távú toxicitás a vízben élő gerinctelenekre: 
Daphnia magna    EC50= 35 mg/l (48h) 
Hosszú távú toxicitás a vízben élő gerinctelenekre: 
Daphnia magna    NOEC= 0.04 mg/l (21 nap) 
Toxicitás algákra és cyanobaktériumokra: 
Chlorella pyrenoidosa   EC50= 0.9 mg/l (96 h) 
Toxicitás mikroorganizmusokra: 
Vibrio fisheri    EC50= 45.07 mg/l (30 perc) 
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12.1.2. Üledék toxicitás 
Lumbriculus variegates   LC50= 47.2 mg/l (96h) 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra kivéve az ízeltlábúakat 
Eisenia fetida    LC50= 668 mg/kg talaj szárazsúly 
Toxicitás szárazföldi ízeltlábúakra 
Folsomia candida    LC50= 42.8 mg/kg talaj szárazsúly 
Toxicitás szárazföldi növényekre 
Brassica rapa    EC50= 6.5 mg/kg talaj szárazsúly (14 nap) 

12.1.4. Hidrolízis 
A dinitrotoluol hidrolízisének hiányát megerősítették a stabilitási kísérletek tapasztalatai is. 

12.1.5. Fototranszformáció vízben 
A számított fotolízis felezési idő: 1nap körüli (teljes napfény expozíció, felszín közeli körülmények között 40ºN 
szélességen, átlagos éves állandó).  

12.1.6. Biodegradáció 
Biodegradáció vízben: A vizsgálati körülmények között nem figyelhető meg biodegradáció. 
Biodegradáció talajban: Felezési idő: 7 nap 

12.1.7. Bioakkumuláció 
Bioakkumuláció: vízi / üledék 
Cyprinus carpio   BCF= 3.2-21.2 

12.1.8. Adszorpció / deszorpció 
Adsorpciós együttható: Koc > 10  
Henry’s állandó 
Henry's állandó (H) = 0.00938 Pa m3 /mol 25°C-on. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

12.3. Egyéb káros hatások: Nem alkalmazható. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés:  

Termék: Égetés engedélyezett berendezésben. 
Csomagolás: Tisztítás vízzel. A mosóvizet össze kell gyűjteni. Ártalmatlanítás után újrahasználható. 

13.1.2. Hulladékkezelési módszerek: A helyi hatóságok előírásai szerint. 
 
 
14. Szállításra vonatkozó információk 

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 3454 
14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: DINITROTOLUOL, SZILÁRD 
 Nyelv: magyar. 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6 

Osztályozási kód: T2 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző címke (címkék): 6.1 
14.5. Környezeti veszélyek 
 Tengeri szennyező: nem 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

 EmS szám: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 

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

15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 
A dinitrotoluol szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 50 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 200 tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 

 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 
 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
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16. Egyéb információk 

16.1. A változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
16.2. Rövidítések és betűszavak 
 

BCF: Biokoncentrációs tényező 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DMEL: Származtatott minimális hatásszint 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
DNT: Dinitrotoluol 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
LOAEL: A legkisebb megfigyelt káros hatásszint 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
Muta.: Csírasejt-mutagenitás 
NOAEL: Nem megfigyelhető káros hatásszint 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
Repr.: Reprodukciós toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STOT: Célszervi toxicitás 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
szs.: szárazsúly 
Tox.: Toxikus 
ts.: testsúly 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: A dinitrotoluol regisztrációs dossziéja (EC 246-836-1). 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Repr. 2 Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján 

az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Muta. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk.1 B Kísérleti adatok alapján. 
STOT ism. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, krónikus 1 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, akut 1 Kísérleti adatok alapján. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező. 
R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
R62 A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
H-mondatok: 
 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 

útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét 

hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal 
nem okozza a veszélyt >. 

H331 Belélegezve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező.  
H301 Lenyelve mérgező.  
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell 
adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 

16.6. További információ 
 
Folyamat kategória 
PROC 1 Zárt folyamatban történő felhasználás, nincs várható expozíció. 
 
Környezeti kibocsátási kategória 
ERC 1 Vegyi anyagok gyártása  
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

DINITROTOLUOL 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 

 



                                  SIGMA-ALDRICH
      
                             Biztonsági adatlap
      
                                               Nyomtatás dátuma: 31/AUG/2004
                                                Frissités dátuma 12/MAR/2004
                                                                  Verzió 1.3
                                                A 91/155/EEC-nek megfelelöen
      
      1 - Vegyi anyag neve
      
      A termék neve:               ACETIC ANHYDRIDE R. G., REAG. ACS,
                                   REAG.ISO, REAG. PH. EUR.
      A termék sorszáma            33214
      
      Vállalat                     Sigma-Aldrich Kft
                                   Nagy Diofa u. 7. IV.em.
                                   H-1072 Budapest
      Technikai telefonszám        36-1-235-9055
      Fax                          36-1-235-9050
      
      2 - Összetétel
      
      A termék neve:                     CAS szám    EC szám     Annex I
                                                                index szám
      ACETIC ANHYDRIDE                   108-24-7    203-564-8  607-008-00-9
      
      Képlet            C4H6O3
      Molekulasúly      102.09 AMU
      Szinonímák        Acetanhydride * Acetic acid, anhydride (9CI) *
                        Acetic anhydride (ACGIH:OSHA) * Acetic oxide *
                        Acetyl anhydride * Acetyl ether * Acetyl oxide *
                        Anhydride acetique (French) * Anhydrid kyseliny
                        octove (Czech) * Anidride acetica (Italian) *
                        Azijnzuuranhydride (Dutch) * Essigsaeureanhydrid
                        (German) * Ethanoic anhydrate * Octowy bezwodnik
                        (Polish)
      
      3 - Veszélyesség szerinti besorolás
      
      EMBEREKRE ÉS A KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLY SPECIÁLIS INDIKÁCIÓJA
         Gyúlékony. Belélegezve és lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz.
      
      
      4 - Elsösegélynyújtás
      
      BELÉGZÉS UTÁN
         Az anyag belégzése esetén a sérültet friss levegore kell vinni.
         Ha nem lélegzik, akkor mesterséges lélegeztetést kell
         alkalmazni, ha nehezen lélegzik, akkor oxigént kell adni.
      
      BÖRRE KERÜLÉS UTÁN
         A borrel való érintkezés esetén le kell öblíteni bo vízzel,
         legalább 15 percen keresztül. A szennyezett ruhát és cipot el
         kell távolítani. Orvost kell hívni.
      
      SZEMBE KERÜLÉS UTÁN
         Ha az anyag a szembe kerül, azonnal le kell öblíteni bo vízzel,
         legalább 15 percen keresztül. A szem megfelelo öblítése
         érdekében a szemhéjat két ujjal szét kell húzni. Orvost kell
         hívni.



      LENYELÉS UTÁN
         Az anyag lenyelése esetén a szájat ki kell vízzel öblíteni,
         feltéve, hogy a sérült eszméleténél van. Orvost kell hívni.
         Hánytatni tilos.
      
      5 - Tüzveszélyesség
      
      OLTÓ KÖZEG
         Alkalmas: Szén-dioxid, száraz oltópor vagy megfelelo hab.
         Nem alkalmas: Víz nem használható.
      
      SPECIÁLIS KOCKÁZAT
         Specifikus veszély(ek): Égheto folyadék. Mérgezo gázok
         keletkeznek tuz esetén.
      
      SPECIÁLIS VÉDÖESZKÖZ TÜZOLTÓKNAK
         A környezo levegotol független légzokészülék használandó, és
         védoruházatot kell viselni, nehogy az anyag a szembe vagy a
         borre kerüljön.
      
      6 - Óvintézkedés baleset esetén
      
      KIÖMLÉS VAGY KIFRÖCCSENÉS ESETÉN KÖVETENDÖ SZEMÉLYI VÉDEKEZÉSI
      MÓDSZEREK
         A területet ki kell üríteni.
      
      AZ EGYÉNI VÉDELEM MÓDSZEREI
         A környezo levegotol független légzokészüléket, gumicsizmát és
         vastag gumikesztyut kell viselni.
      
      TAKARITÁSI ELJÁRÁSOK
         Aktív szén adszorbenssel kell lefedni, össze kell gyujteni, és
         zárt tartályokba kell elhelyezni. El kell szállítani. Az anyag
         maradéktalan összegyujtését követoen ki kell szelloztetni a
         légteret, és le kell mosni a szennyezett területet.
      
      7 - Kezelés és tárolás
      
      KEZELÉS
         Utasítások a biztonságos kezeléshez: A gozt nem szabad
         belélegezni. Vigyázni kell, nehogy a szembe, a borre, a ruhára
         jusson. Kerülni kell a hosszan tartó vagy ismételt expozíciót.
      
      TÁROLÁS
         Tárolási körülmények: Szorosan lezárva tartandó. Távol kell
         tartani a következoktol: hohatás és nyílt láng. Huvös, száraz
         helyen tartandó.
      
      SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK: Vízzel hevesen reagál.
      
      8 - Az egészséget nem veszélyeztetö munkavégzés feltételei
      
      MÉRNÖKI ELLENÖRZÉSEK
         biztonsági zuhany és szemöblíto készlet kizárólag vegyi fülkében
         használandó.
      
      ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK
         A szennyezett ruhát ki kell mosni, mielott újra használatba
         vennék. A szennyezett cipot ki kell dobni. Az anyag kezelése után
         alaposan meg kell mosakodni.
      
      EXPOZICIÓS HATÁRÉRTÉKEK
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      Ország      Forrás            Típus     Érték
      Lengyelorszá                  NDS       10 MG/M3
      Lengyelorszá                  NDSCh     -
      Lengyelorszá                  NDSP      20 MG/M3
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK - DÁNIA
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               TWA       20 mg/m3
                                              5 ppm
      Megjegyzések: L
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK - NÉMETORSZÁG
                  Forrás            Típus     Érték
                  TRGS              OEL       20 mg/m3
                                              5 ppm
      Megjegyzések: =1=
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - NORVÉGIA
                  Forrás            Típus     Érték
                                    OEL       20 mg/m3
                                              5 ppm
      Megjegyzések: T
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - SVÉDORSZÁG
                  Forrás            Típus     Érték
                                    ACGIH     20 mg/m3
                                              5 ppm
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - SVÁJC
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               OEL       20 mg/m3
                                              5 ppm
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - NAGYBRITANNIA
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               OEL       2.5 mg/m3
                                              0.5 ppm
                  OEL               STEL      10 mg/m3
                                              2 ppm
      
      SZEMÉLYES VÉDELMI ESZKÖZÖK
         Légzésvédelem: Az NIOSH/MSHA által jóváhagyott légzokészülék.
         Kézvédelem: Megfelelo védokesztyu.
         Szemvédelem: vegyszerálló védoszemüveg.
         Speciális védekezési módszerek: Védoálarc (minimum 8"-os).
      
      9 - Fizikai és kémiai tulajdonságok
      
      Megjelenés              Fizikai állapot: Folyadék.
                              Szin: Színtelen
                              Szag: Orrfacsaró Maró
      
      Tulajdon                Érték               Hömérsékleten vagy nyomáso
      
      pH                      N/A
      Forráspont/Forráspont
       tartomány              138 - 140 ˚C        760 mmHg
      Olvadáspont/Olvadáspont
       tartomány              -73 ˚C
      Lobbanáspont            49 ˚C               Módszer: Zárt tégely
      Éghetöség               N/A
      Az öngyulladás
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       hömérséklete           332 ˚C
      Oxidáló tulajdonságok   N/A
      Robbanási tulajdonságok N/A
      Robbanáshatárok         Alsó: 2.7 %
                              Felsö: 10.3 %
      Göznyomás               4 mmHg              20 ˚C
      Sürüség/fajsúly         1.08 g/cm3
      Megoszlási hányados     N/A
      Viszkozitás             0.91 Pas            20 ˚C
      Gözsürüség              3.5 g/l
      Telítési
       gözkoncentráció        N/A
      Párolgási sebesség      N/A
      Nagymennyiségü anyag
       sürüsége               N/A
      Bomlási hömérséklet     136 ˚C
      Oldószer-tartalom       N/A
      Víztartalom             N/A
      Felületi feszültség     32.7 mN/m           20 ˚C
      Vezetöképesség          N/A
      Vegyes adatok           N/A
      Oldhatóság              Vízoldhatóság: Enyhén
                              Más oldószerek: BENZENE, CHLOROFORM
                              MISCIBLE WITH ALCOHOL, ETHER ACETIC ACID
      
      10 - Stabilitás és reakciókészség
      
      STABILITÁS
         Stabil: Stabil.
         Elkerülendö körülmények: Ne jusson víz a tartályba, mert a vízzel
         hevesen reagál.
         Elkerülendö anyagok: Alkoholok, Savak, Oxidálószerek, Bázisok,
         Redukálószerek, finom por alakú fémek.
      
      VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK
         Veszélyes bomlástermékek: Szén-monoxid, szén-dioxid.
      
      VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ
         Veszélyes polimerizáció: Nem következik be.
      
      11 - Toxikológiai adatok
      
      RTECS SZÁM: AK1925000
      
      AKUT TOXICITÁS
      
         LD50
         Orális
         Patkány
         1780 mg/kg
      
         LC50
         Belégzés
         Patkány
         1,000 ppm
         4H
      
         LD50
         Bör
         Nyúl
         4 ML/KG
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      IRRITÁCIÓS ADATOK
         Bör
         Nyúl
         Megjegyzések: Enyhe irritáló hatás
         Szemek
         Nyúl
         Megjegyzések: Súlyos irritáló hatás
      
         Bör
         Nyúl
         540 mg
         Megjegyzések: Nyitott irritációs teszt
      
      AZ ÉRINTKEZÉSBE KERÜLÉS JELEI ÉS TÜNETEI
         Az anyag rendkívül erosen roncsolja a nyálkahártyaszövetet és a
         felso légutakat, a szemet és a bort. A belégzés következtében
         görcs, gyulladás és ödéma jelentkezhet a gégében és a hörgokben,
         illetve vegyszer okozta tüdogyulladás és tüdoödéma léphet fel.
         Az expozíció tüneteként jelentkezhet: égo érzés, köhögés, nehéz
         légzés, gégegyulladás, légszomj, fejfájás, hányinger és hányás.
      
      AZ ÉRINTKEZÉSBE KERÜLÉS MÓDJA
         Börrel való érintkezés: Égési sérülést okoz.
         A börben való felszívódás: Borön át felszívódva ártalmas lehet.
         Szembe kerülés: Égési sérülést okoz. K�nnyeztet�
         Belégzés: Belélegezve ártalmas. Az anyag rendkívül roncsoló
         hatású a nyálkahártya és a felso légúti traktus szöveteire.
         Lenyelés: Lenyelve ártalmas.
      
      12 - Ökotoxicitás
      
      ÖKOTOXIKOLÓGIAI HATÁSOK
      
         A teszt típusa: EC50 algák
         Idö: 24 h
         Érték: 200 mg/l
      
         A teszt típusa: EC50 Daphnia
         Faj: Daphnia
         Idö: 96 h
         Érték: 55 mg/l
      
         A teszt típusa: LC50 Hal
         Faj: más hal
         Idö: 48 h
         Érték: 265 - 279 mg/l
      
      13 - Hulladékkezelés, ártalmatlanitás
      
      AZ ANYAG KIDOBÁSA
         Az anyag ártalmatlanítását hatósági engedéllyel rendelkezo
         hulladékmegsemmisit� szervezetre kell bízni. Ez az égheto anyag
         elégetheto egy utóégetovel és tisztítóberendezéssel felszerelt
         vegyszerégeto kemencében. Az összes állami és helyi
         környezetvédelmi eloírást be kell tartani.
      
      14 - Szállításra vonatkozó elöirások
      
      RID/ADR
         UN#: 1715
         Osztály: 8
         PG: II
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         A helyes szállítási név: Ecetsavanhidrid
      
      IMDG
         UN#: 1715
         Osztály: 8
         PG: II
         Al-kockázat: 3
         A helyes szállítási név: Acetic anhydride
         Tengeri szennyezöanyag: Nem
         Súlyos tengeri szennyezöanyag: Nem
      
      IATA
         UN#: 1715
         Osztály: 8
         PG: II
         Al-kockázat: 3
         A helyes szállítási név: Acetic anhydride
         Belégzési csomagolási csoport I: Nem
      
      15 - Szabályozási információk
      
      AZ EU DIREKTÍVÁKNAK MEGFELELÖ OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS
          ANNEX I INDEX SZÁM: 607-008-00-9
         A VESZÉLY JELZÉSE: C
           Korrozív
         R-KIFEJEZÉSEK: 10 20/22 34
           Gyúlékony. Belélegezve és lenyelve ártalmas. Égési sérülést
           okoz.
         S-KIFEJEZÉSEK: 26 36/37/39 45
           Ha szembe kerül, bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
           kell fordulni. Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és
           szem-/arcvédot kell viselni. Baleset vagy rosszullét esetén
           azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell
           mutatni.
      
      ORSZÁGSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK
      
      Németország
         WGK: 1
      
      SVÁJC
         SVÁJCI MÉREG-OSZTÁLY: 3
      
      16 - Egyéb
      
      GARANCIA
         A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem
         tekintheto teljes körunek, és csupán útmutatóként szolgál. A
         Sigma-Aldrich Inc., nem vállal semmilyen felelosséget a termék
         kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A
         további eladási feltételek megtalálhatók a számla vagy a
         szállítólevél hátoldalán. Copyright 2004 Sigma Chemical Co. Erröl
         a lapról - kizárólag belsö használatra - tetszöleges számú
         papírmásolat készíthetö
      
      ELHÁRÍTÁS
         Csak kutatási-fejlesztési célokra. Nem használható gyógyszerként,
         a háztartásban, vagy más módon.
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Oldalszám:1/7 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint 
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1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
1.1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA 
 
 Kereskedelmi név: Etilén 
  CAS szám:  74-85-1 
  EINECS-szám: 200-815-3 
 Kémiai név: Etilén 
 
 Az Európa-Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) szerint 

regisztrációköteles. 
  Regisztrációs szám: 01-2119462827-27-0026 
 
1.2 Az anyag/készítmény felhasználása 
 - polimerizáció; polietilén-, polipropilén-, vinil-klorid-, PVC-, etilén-oxid-, etil-alkohol-, etilén-glikol-, 

és sztirolgyártás  
 
 
1.2 A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
 Gyártó:  Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság,  
   H-3581 Pf. 20. Tiszaújváros, Magyarország 
   Cg.: 05-10-000065 
   e-mail: sds@tvk.hu 
 
 
1.4 Sürgősségi telefonszám: 
 Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, 
 H-3581 Pf. 20. Tiszaújváros, Magyarország 
 A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság üzemi diszpécserszolgálata  
 (a nap 24 órájában) 
 Tel.:  (06) 49-522-222; (06) 49-526-000 
 Fax (06) 49-526-206 
 E-mail: diszpecser@tvk.hu 
   
 Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálata 

(ETTSZ), Budapest 
 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2., Magyarország 
 Tel: (06-1) 476-6464; Ingyenesen hívható zöld szám: (06-80) 20-11-99;  Fax: (06-1) 476-1138 
 E-mail: ettsz@okbi.antsz.hu ; Honlap: www.okbi.hu 
 

2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
 
2.1 Az anyag besorolása 
 
 A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint az anyag veszélyességi besorolása 
 
 Fokozottan tűzveszélyes (F+) ; R12 
 R67 
 S: (2-)9-16-33-46 
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 Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás: 
 
 Veszélyességi osztály:    Tűzveszélyes gázok,  
 Veszélyességi osztály és kategória kódja:  Tűzv. gáz 1  
 
 Veszélyességi osztály:    Nyomás alatt lévő gázok  
 Veszélyességi osztály és kategória kódja:  Nyomás alatt lévő gáz  
 
 Veszélyességi osztály:    Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 

Veszélyességi osztály és kategória kódja:  STOT egy.exp.  3  
 
 Figyelmeztető mondatok: 
     H220  Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
     H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
     H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 
2.2 Emberi egészségre való ártalmasság: 
 Belégzés:  Bódultság, fulladás lehetséges 
 Bőrrel érintkezve: Súlyos fagyást okozhat 
 Szembe jutva: Általában nem káros 
 Lenyelve: Lenyelése valószínűtlen 
 
 
2.3 Környezeti veszélyek 
 Normál körülmények között nem bomlik. A folyadék a vízen úszik, és igen gyorsan párolog. 
 
2.4 További adatok 
  
 
2.5 Egyéb kockázatok 
 Nem ismertek. 
 

3. ÖSSZETÉTEL / ALKOTÓELEMEK / ADALÉKANYAGOK 
 
3.1 Kémiai tulajdonságok 
 Telítetlen szénhidrogén 
 
3.2 A termékben található veszélyes anyagok 
 Anyag 
 

Név CAS szám 
Osztályozás 44/2000 (XII.27.) 

EüM rendelet szerint 
Osztályozás 1272/2008 EK 

rendelet szerint 
Koncentráció 

tartomány [m/m%] 
Etilén 74-85-1 Fokozottan tűzveszélyes (F+)  

R12 
R67 
S (2-)9-16-33-46 

Tűzv. gáz. 1,  H220 
Press. Gas H280 
STOT egy.exp.  3,  H336 
 

<=99,98 

 
 
3.3 Keverék 
 Nem használható 
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4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
4.1 Általános utasítások 
 Az elszennyeződött ruhadarabokat azonnal el kell távolítani. A szennyezett testrészeket bő vízzel le kell 

mosni. A sérültet nem szabad lehűlni hagyni. Eszméletvesztés veszélye esetén rögzített oldalfekvésbe 
kell helyezni, és így kell szállítani. A sérülthöz orvost kell hívni. 

4.2 Belégzés esetén 
 A sérültet friss levegőre kell vinni. Szoros ruházatát meg kell lazítani. Légzéskimaradáskor azonnal 

légzéstámogatást kell adni, az oxigén belélegeztetést előnyben kell részesíteni. 
 
4.3 Szembekerülés esetén 
 Vízzel azonnal ki kell öblíteni, legalább 10 - 15 percig kell mosni. A szemhéjat hüvelyk- és mutatóujjal 

szét kell húzni, a sérültnek ezzel egyidejűleg szemét minden irányban forgatnia kell. 
4.4 Bőrre kerülés esetén 
 Cseppfolyós etilénnel történő érintkezés után a szennyezett ruhadarabokat el kell távolítani, bő vízzel, 

szappannal alaposan le kell mosni a szennyezett testfelületet. A fagyott testfelületet nem szabad 
dörzsölni. 

4.5 Lenyelés esetén: 
 Lenyelése valószínűtlen. 
5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

Tűzveszélyességi besorolás: "A" osztály  
 
5.1. Megfelelő oltóanyagok 
 Kezdeti tűz: Por vagy CO2. 
 Kiterjedt tűz: Porlasztott víz 
5.2. Biztonsági okból nem használható oltóanyagok: 
 Víz, kötött sugárban 
5.3. Tűz esetén fellépő specifikus kockázat 
 A szivárgás megszüntetéséig a lángot nem szabad eloltani, mert ellenkező esetben a veszélykörzetben 

robbanóképes elegy képződhet. 
5.4. Specifikus robbanásveszély 
 A veszélykörzetben a motort meg kell állítani, dohányozni, nyílt lángot használni tilos. Gyújtószikrát 

okozó villamos készülék és kapcsoló nem alkalmazható. 
 Gőzei a levegőnél csak kicsivel könnyebbek, könnyen alakul ki robbanásveszélyes elegy. 
5.5 Tűzoltó védőfelszerelés 
 Légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell felvenni. 
5.6 További adatok 
 Nagy tűz esetén vízfüggönnyel védjük az embereket és minden mást, ami a tűz közelében található.  
 A kialakuló gőzfelhő porlasztott vízzel oszlatható. 
 Vigyázat, a cseppfolyós állapotban szállított etilén hőmérséklete -100 Co körül van, ezért a tartály 

vízzel locsolni tilos. 
 

6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 
 
6.1 Személyi megelőző intézkedések 
 Munkahigiénia: Az átitatódott ruhadarabokat le kell vetni. 
6.2 Megelőző környezetvédelmi intézkedések 

 A folyadék is a víz tetején úszik, és nagyon gyorsan párolog.  
6.3 Javasolt tisztítási módok 
 A kiömlött folyadék nagyon gyorsan elpárolog, felitatására nincs elegendő idő. 
 Kiömlés esetén a tűzoltóságot értesíteni kell. Nagyobb mennyiség szabadba kerülésekor mérlegelni 

kell a katasztrófariadó elrendelését. 
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7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1. Kezelés 
 A komprimált gázokra és a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat kell betartani.  
 Az anyagot zárt rendszerben kell kezelni.  
 A folyadék nagyon gyorsan elpárolog. A gőz szikra hatására könnyen felrobban. 
7.2 Tárolás 
 A komprimált gázokra illetve a gyúlékony anyagokra vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az 

alkalmazott szerkezeti anyagoknak hidegállónak kell lenniük. 
 Száraz, hűvös helyen, zárt edényben kell tárolni. Sugárzó hőtől óvni kell. A tárolóhelynek jól 

szellőzöttnek kell lennie. Az illetéktelenek bejutását ki kell zárni. 
 Oxidálószerektől és polimerizációt kiváltó vegyületektől távol kell tartani. 
 
7.3 Különleges felhasználás 
 Nincs megadva. 

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM 
8.1. Expozíciós határértékek 
 Be kell tartani a tűzveszélyes folyadékok és gázok vonatkozó előírásait. 
 Útmutatás: ÁK és MK érték nincs előírva 
8.2 Az expozíció ellenőrzése 
 Személyi védő felszerelés alkalmazása. 
 A munka során étkezni, inni, dohányozni nem szabad. Cseppfolyós etilén kezelése során a fagyási 

sérülések ellen védekezni kell. 
 Egyedi óvintézkedések: 
 A munkatársaknak a szemet, légutakat, bőrt, lábat és kezet védő személyi védőeszközökkel kell 

rendelkezniük, az alábbiak szerint: 
 Szemvédelem: Nincs különösebb követelmény, de a védőszemüveg használata jó gyakorlat. 
 Légutak védelme Ismeretlen koncentráció esetén független levegőellátású légzőkészülék viselése 

 kötelező. Kisebb koncentrációban "A" szűrőbetétes gázálarc használható. 
 Megjegyzés: "A1" szűrőbetét 1000 ppm, "A2" szűrőbetét pedig 5000 ppm 
 koncentráció alatt alkalmazható. 

 Bőrvédelem: A bőrrel érintkezést el kell kerülni, adott esetben személyi védő felszerelést kell 
 viselni. A bőr tisztításáról és ápolásáról gondoskodni kell. Az átitatódott 
 ruhadarabokat azonnal le kell vetni. 

 Lábvédelem: Zárt, csúszásgátló lábbeli használata 
 Kézvédelem  Antisztatikus védőkesztyű. 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1. Általános információk 
 Fizikai állapot:  20°C hőmérsékleten gáz (alacsony hőmérsékleten cseppfolyós) 
 Színe:   színtelen 
 Szaga:   Nagyon enyhén édeskés szagú  
 
9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk 
 pH érték:       Nem alkalmazható 
 Forráspont (°C):      -104 
 Olvadáspont (°C) :      -169 
 Lobbanáspont (zárttéri) (°C) :    -100 
 Gyulladási hőfok:       425 
 Robbanékonyság: - alsó robbanási határ (tf%):   2,7 
   - felső robbanási határ (tf%):   34 
 Oxidációs tulajdonságok:     nincs megadva 
 Gőznyomás 20°C hőmérsékleten (bar):   41 
 Sűrűség ( 20°C-on) /kg.m-3/ :     - 
 Vízben való oldhatóság (20°C-on) /g. l-1/:    Igen csekély 
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 Oldhatóság (szénhidrogének) (20°C-on) /g. l-1/: Szénhidrogénekben, alkoholokban, éterben, 
       acetonban oldódik. 

 Viszkozitás 20°C hőmérsékleten (mPa.s):    - 
 gőzsűrűség (levegő = 1):     0,975 
 Folyadék sűrűsége (víz = 1):     0,35 
 Párolgási sebesség: nincs meghatározva 
 
9.3. Egyéb információk 
 Ömlesztett súly:      Nem alkalmazható 
 Minimális lobbánási kezdőenergia (J)  
 Égéshő / MJ.kg-1/ :  
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 
 
10.1 Kerülendő körülmények 
 Erős felmelegedés, nagy nyomás. 
10.2. Kerülendő anyagok 
 Alumínium kloriddal hevesen reagálhat. Klórgázzal napfény hatására robbanásszerűen reagál. Szerves 

peroxidok heves polimerizációt válthatnak ki. Ózonnal robbanóelegyet alkot. Nitrogén dioxiddal 
rendkívül robbanékony vegyületet alkot. 

10.3 Veszélyes bomlástermékek 
 Magas hőmérséklet és levegő vagy oxigén jelenlétében az anyag bomlik és CO, CO2  keletkezik. 
10.4 További adatok: 
  Normál körülmények között stabil. 
 

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 
11.1 Akut egészségkárosító hatás 
 Akut toxicitás (LD50/LC50 értékek):  A vízi organizmusokra mérgező.  
      LC50/96h: 100 ... 10 mg/l.  
      A halakra 22 ... 65 mg/l halálos. 
11.2. Érzékenység 
 Nincs bizonyított érzékenységet kiváltó hatása 
 
11.3. Ismételt dózisú toxicitás 
 Nincs megállapítva 
11.4. CMR hatás (rákkeltő, mutagén hatás, reprodukciós toxicitás) 
 Nincs bizonyított CMR hatása 
 
11.5. További adatok: 
 Lenyelése nem valószínű. 
 Belégzés esetén enyhén mérgező. A gáz nem izgatja az orrot és a torkot. Az alsó robbanási határ alatt 

ártalmas hatás nem fordul elő. Nagy koncentrációban kiszorítja a levegő oxigénjét és narkotikus 
hatású. 

 Hatása a bőrre: gáz nem ingerlő, a folyadék fagyási sérülést okoz. 
 Szem izgatása: A gáz nem ingerlő, a folyadék fagyási sérülést okoz. 
 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
12.1 Ökotoxicitás 
 Normál körülmények között nem bomlik. A folyadék a vízen úszik, és igen gyorsan párolog. 
 
12.2 Mobilitás 
 Nincs megállapítva 
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12.3 Perzisztencia és lebomlás 
 Nem ismertek az anyag káros hatásai a környezetre. Vízben nem oldódik. 
 
12.4 Bioakkumulációs képesség 
 
 Nincs megállapítva 
12.5 PBT értékelés eredménye 
 
 Nincs megállapítva 
12.6 Egyéb káros hatások 
 - 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
13.1 Az anyag megsemmisítésének ajánlott módja  
 Ellenőrzött elégetés. 
 Szennyezett csomagolás: A tároló edényt teljesen ki kell üríteni. Szükség esetén nitrogénnel kell 

kifúvatni. 
 

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
 
14.1 Szállítási besorolás 
 

 

ADR/RID/ADN/ 
IMDG-Code/IATA-
DGR/ICAO-TI 

Helyes szállítási megnevezés: ETILÉN MÉLYHŰTÖTT, CSEPPFOLYÓSÍTOTT 
UN szám: 1038 
Veszélyességi osztály: 2 
Veszélyt jelző szám: 223 
Osztályozási kód: 3F 
Csomagolási csoport: 
Bárca szám: 2.1 (+13) 
RID szám: 223/1038 

   
14.2 Specifikus szállítási megelőző intézkedések 
 - 
15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 
15.1 Kémiai biztonság megállapítása 
 
 Fokozottan tűzveszélyes (F+) ; R12 
 R67 
 S: (2-)9-16-33-46 

Tűzveszélyességi besorolás: "A" osztály  

 

Veszély jel: 

 F+ Fokozottan tűzveszélyes 
R mondat R12   Fokozottan tűzveszélyes 

R67   A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat. 
S mondat S2  Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S9  Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó 
S16  Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás 
S33  A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell 
S46  Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ 

 csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
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Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 
GHS02 

 

2.2 szakasz 
Tűzveszélyes gázok, 1. veszélyességi kategória 
 
 
 

 
GHS04 

 

2.5 szakasz 
Nyomás alatt lévő gázok: 

Sűrített gázok 
Cseppfolyósított gázok 
Mélyhűtött cseppfolyósított gázok 
Oldott gázok 

GHS07 

 

3.8 szakasz 
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. veszélyességi kategória 

Légúti irritáció 
Narkotikus hatások 
 

 

Figyelmeztetések:  Veszély 

Figyelmeztető mondat 

H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok - Megelőzés 

P210 
Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
Használati feltételek: A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. 

P261 
Kerülje a gáz belélegzését. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Elhárító intézkedés 

P377 Égő szivárgó gáz: csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan 
megszüntethető. 

P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Tárolás 

P410+P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 

15.2. Az anyag felhasználhatósága az 1907/2006/EK rendelet XVII. Melléklet 40. számú pontjai 
vonatkozó magyarázatai szerinti korlátozások alá esik: 

 „Kizárólag szakmai felhasználó részére.” 
15.3 Egyéb előírások, utasítások és irányelvek, melyek az anyagra vonatkoznak 
 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)  
 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) 
 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXXV. törvény, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM-rendelet.  
16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 Jelen változat a 2009. 11.25.-i változat helyett került kiadásra. Általánosan aktualizált: az Európai Parlament és a Tanács 
1907/2006/EK rendelet (REACH) előírásai alapján. 

 A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A 
közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és 
rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. 
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BIZTONSÁGI ADATLAP 

    

 Az EC 1907/2006 (REACH) direktíva 
szerint 

 

 Formalin oldat 37%  

 

Változat: 1 / HU Felülvizsgálat dátuma:  2010.12.01. Kiállítás kelte: 2010.12.01. 
 

Oldalszám: 1/11 

1.  AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA:       Formaldehid  

   
       Márkanév:                    Formalin 35% - 52% 

kb. 37% formaldehid tartalommal, 0,5 - 6% metanollal stabilizálva 

  

Az anyag/készítmény alkalmazása:   alapanyag, intermedier 

 CAS – szám: 50-00-0       EU – szám: 200-001-8          Indexszám: 605-001-00-5 
 

Gyártó cég neve:     BC-KC Formalin Kft. 

Cím, telefon, fax:      H-3702 Kazincbarcika 

                                        Bolyai tér 1. 
     formalin@borsodchem.hu                                     

    Tel./fax: (36) 48 512 934 / 48 512 969 

Forgalmazó cég neve:      BC-KC Formalin Kft. 

Cím, telefon, fax:      H-3702 Kazincbarcika 

                                        Bolyai tér 1. 
                                        formalin@borsodchem.hu 

                                                         Tel./fax: (36) 48 512 969 / 48 512 969 
 

Vészhelyzeti információk:     (36) 48 511 260      

ETTSZ (zöld szám):  (36) 80 201 199;  1 476 64 00 
                             (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) 

 

    A formalin oldat azonosított felhasználása: 
     A legnagyobb formalin oldat felhasználó a vegyipar alapanyag és intermedier gyanánt, de 
további felhasználások is lehetségesek a biztonsági előírások betartása mellett /gyógyszeripar, 
cukoripar, textilipar, mezőgazdaság stb./ mely leírás az „Expozíciós forgatókönyvben” 
mellékletként van megadva. 
 Kémiai biztonsági jelentés szerinti felhasználási területek expozíciós forgatókönyv folyamat 
kategóriában /PROC/, környezeti kibocsátási kategóriában /ERC/, végfelhasználói ágazat 
szerint /SU/, valamint termék kategóriában /PC/:  

  - formalin oldat előállítása mint anyag 

   - vegyi anyag előállítása – polimerek, gyanták – keverékben 

  - formázás/formulázás – keverékben 

  - formaldehid alapú ipari termékek előállítása – keverékben 

  - fa alapú anyagok előállítása – lapok, téglák – keverékben 

  - impregnált papírgyártás – keverékben 

  - rost alapú szőnyegek gyártása ragasztott szálakból – keverékben 

  - csiszoló, öntő-formázó anyagok gyártása, részecske ragasztása – keverékben 

  - ragasztók és bevonatok előállítása – keverékben 

  - gumi gyártása – keverékben 

  - textíliák impregnálásánál – keverékben 

  - papír gyártás – keverékben 

  - bőripar – keverékben 

  - műtrágya granulátum előállítása – keverékben 

  - szivacs, habok gyártása – keverékben 

  - gyújtós előállítása – keverékben 

  - vegyipari felhasználás formaldehid alapú termék előállításában – keverékben 

  - gyanta, ragasztók előállítsa faipari alkalmazásokhoz – keverékben 
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  - ragasztók és bevonatok előállítása – keverékben 

  - gyújtóeszközök, gyújtósok felhasználása – keverékben 

  - habok előállítása, gyártása – keverékben 

  - tisztítószerek – keverékben 

  - végfelhasználás formaldehid alapú termékek előállításánál 
  - alkalmazás ragasztók és bevonatok előállítása  
  - használat gyújtósoknál  
  - tisztítószer 
A formaldehid legtöbb közös felhasználási területe monomer, valamint intermedierek. 

     Nem javasolt felhasználások: 
A kémiai biztonsági jelentés nem tartalmaz nem javasolt felhasználást, de a felhasználás során 
különleges figyelmet kell fordítani az „Expozíciós forgatókönyv”-ben levő biztonsági előírások 
betartására és betartatására.    

 

    Biztonsági adatlap szállítója a forgalmazó cég. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: formalin@borsodchem.hu 

 
                                                       

2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
      

      Az anyag osztályozása 
Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet VI melléklet szerinti osztályozás, csomagolás, címkézés 

      Anyag neve: Formaldehid ….% 

      Származási hely: Europai Unió (EK) 
      Fizikai- kémiai tulajdonságok szerinti besorolás: ezen tulajdonságok szerinti osztályozáshoz az 
adatok meggyőzőek de nem elegendőek. 

      Egészséget veszélyeztető tulajdonságok szerinti besorolás:  
- akut toxicitás szájon át: Akut Tox. 3. (H301) 

- akut toxicitás bőrön át: Akut Tox. 3. (H311) 

- akut toxicitás belélegezve: Akut Tox. 3. (H331) 

- bőr irritáció, marás: Bőrmarás 1B. (H314) 
 - súlyos szemkárosodás, irritáció: Szemkárosodás 1 (H318) 
- légzés érzékenyítés: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- bőr érzékenyítés: Bőr érzékenység 1 (H317) 

- belélegzés veszély: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- reprodukciós toxicitás: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- szoptatási hatás általi reprodukciós toxicitás: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem 

elegendőek. 
- mutagén hatás csírasejten át: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- karcinogenitás /rákkeltő hatás/: Karc. 2 (H351) 

- egyszeri célszervi toxicitás: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- ismétlődő célszervi toxicitás: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 

     Specifikus koncentráció határértékek a besoroláshoz: 
Koncentráció (%) Besorolás 

>=25,0 Bőr korr. 1B (H314) 

>=5,0  -  <25,0 Bőr irritáció 2; Szem irritáció 2 (H315; H319) 

>=5,0 STOT egyszeri exp. 3a (H335) 

>=0,2 Bőr érzékenység 1 (H317) 

      Környezeti veszélyek: 
- veszély a vízi környezetre: osztályozáshoz az eredmények meggyőzőek de nem elegendőek. 
- veszély a légkörre: osztályozáshoz az adatok hiányosak 
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      Címkézés: 
        - figyelmeztetés:                  „Veszély"                                            
        - veszélyt jelző piktogramok: 

                                                                 
GHS08 veszély az egészségre         GHS06 halált okozhat          GHS05 maró, korrozív 

 

Megjegyzések: 
       - Note /megjegyzés/ B 

       - Note /megjegyzés/ D 

 

A 67/548/EGK direktíva /irányelv/ I melléklet szerinti osztályozás, csomagolás, címkézés. 
     Anyag neve: Formaldehid …..% 

     Besorolás: az anyag besorolása az alábbiak szerint 
         Egészségügyi hatások 

         T; R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas lehet. 
         C; R34 Maró, égési sérülést okoz. 
         R43 Túlérzékenységet okoz bőrrel érintkezve. 
         Karcinogén 3 Kat. R40 Korlátozott mértékben bizonyított rákkeltő hatása. 
     Címkézés: 

- veszély jel: T (mérgező) 
- R mondatok: R23/24/25; R34; R40; R43 

- S mondatok: S1/2; S26; S36/37/39; S45; S51 

     Specifikus koncentráció határértékek a besoroláshoz: 
Koncentráció (%) Besorolás 

>=25,0 T; R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas lehet. 
C; R34 Maró, égési sérülést okoz. 

>=5,0  -  <25,0 Xn; R20/21/22 ártalmas, belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve 
ártalmas. 
Xi; R36/37/38 irritatív, izgatja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

>=5,0 R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

Megjegyzések: 
       - Note /megjegyzés/ B 

       - Note /megjegyzés/ D 

 

Saját besorolások: Nem alkalmazható, az anyag a 67/648/EGK irányelv VI EU melléklet az anyagok 
osztályozásáról, címkézéséről és a csomagolásról, valamint a keverékek 1272/2008 EU rendelet (CLP). 

Más osztályozás: Nem alkalmazható. 
 

Egyéb veszélyek: A 14/3 cikkely szerint az I. Melléklet 3 fejezettel  (Környezeti veszély 
értékelés) és a 4 fejezet (PBT/vPvB Értékelés) szerint végzett kémiai biztonsági értékelés során 
nem történt veszély azonosítása. Ezért a REACH I Melléklet (5.0) szerinti expozíció becslés nem 
szükséges. 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII melléklet szerint nem felel meg a perzistens, 

bioakkumulatív és mérgező (PBT), vagy a nagyon perzistens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) 

anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
           

          REACH szerinti regisztrációs szám: 01-2119488953-20-0034 
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Figyelmeztető mondatok: 
    H301 Lenyelve mérgező. 

     H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
     H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
     H315 Bőrirritáló hatású. 
     H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
     H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
     H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
     H331 Belélegezve mérgező. 
     H335 Légúti irritációt okozhat. 
     H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 
más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
     P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
     P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
     P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
     P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
     P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el 
kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
     P305+P51+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
     P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
     P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 

Megjegyzés: 
     Note B: Egyes anyagok (savak, lúgok, stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerül-
nek forgalomba, és ezért eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében 
változik.  
A 3. részben a B. megjegyzéssel kiegészített tételek általános megjelölése a következő típusú: „………. %-

os salétromsav”. 
     

 Note D: Egyes anyagok, amelyek hajlamosak spontán polimerizálódásra vagy bomlásra, általában 
stabilizált állapotban hozzák forgalomba. A 3. rész listáján ebben a formában szerepelnek. 
 

Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ebben az 

esetben az anyag szállítójának a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a „nem stabilizált” 
szavakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ÖSSZETÉTEL / az összetevőkre vonatkozó adatok 
      Szerves vegyületek vizes oldata. 
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Anyag tartalom CAS szám EC szám Koncentráció 
(%) 

Megjegyzés 

formaldehid 50-00-0 200-001-8 25 - 55 termék 

Szennyeződés     

metanol 67-56-1 200-659-6 0 - 3 Stabilizáló szer, nem 

reagált alapanyag 

hangyasav 64-18-6 200-579-1 <1000mg/kg „Cannizzaro” reakció 
termék 

      Fennmaradó mennyiség oldószer: ioncserélt víz 
 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 
Általános információk:            Azonnal orvost kell hívni. 
A termékkel szennyezett ruhadarabokat azonnal el kell távolítani! 
Mérgezési tünetek csak több óra után lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges legalább 

48 órán keresztül a baleset után. 
Gázálarcot csak a szennyezett ruhadarabok eltávolítása után szabad levenni. 
Egyenetlen légzés vagy légzés megszűnte esetén mesterséges légzést kell alkalmazni. 
Bőrre kerülésnél a szennyezett ruhadarabokat eltávolítani, az érintett testrészt bő vízzel és 
szappannal azonnal le kell mosni, és alaposan le kell öblíteni 20 percen át. 
Szembe kerülésnél: A szemeket nyitott állapotban több percen keresztül folyó vízzel ki kell 
öblíteni és a sérültet orvoshoz kell vinni. 
Inhalációnál légzéstámogatás, friss levegős vagy oxigénes belélegeztetés, orvosi segítséget 
kell igénybe venni. Eszmélet vesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvő helyzetbe kell hozni a 
szállításhoz. 
Lenyelésnél nem szabad a hánytatást előidézni, azonnal orvosi segítséget kell hívni. 
Bőségesen kell vizet itatni, friss levegős vagy oxigénes belélegeztetést kell alkalmazni, és 
azonnal orvost kell hívni. 
Információ az orvos számára: hányás után, ha lehetséges, gyomormosást kell alkalmazni. 
Tegyünk meg mindent az orvosi segélyt nyújtó személyek védelmére. 
 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 

„Tűzveszélyes”  tűzveszélyességi osztály:  "C"  
 

A formalin oldat önmagában nem éghető, az oldatból felszabaduló formaldehid gázok 
éghetőek 25%< töménységű oldat esetében. 

Korrozív anyag, így reagál a fémekkel, kerülni kell a vassal való érintkezést. 
A környező területeket, nagy mennyiségű formaldehid-gáz felszabadulása esetén, mely függ 
az oldat hőmérsékletétől és a környezettel határos felülettől, vízfüggöny segítségével védjük 
meg. 

Megfelelő tűzoltó közeg: CO2, porral oltó, vízpermet vagy alkoholálló hab. 
Biztonsági okokból nem használható tűzoltó közeg: teljes vízsugár. 
Speciális baleseti veszélyek, égéstermékek, származékok:  nem alkalmazható 

Speciális tűzoltó védőfelszerelés: Sűrített levegős légzőkészülék, tűzoltó védőruházat 
 

6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZICIÓNÁL 
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Személyes óvintézkedések: Kerülendő a szembe, bőrre való jutása az anyagnak ill. az 

oldatnak. Egyéni védőeszközök használata kötelező. Zárt térben a megfelelő szellőztetést 
biztosítani kell, ill. biztosítsunk frisslevegős légzőkészüléket. 
Nem érintett személyeket, szélirányra merőlegesen haladva el kell távolítani. Ne érintsük a 

kiömlött anyagot és ne lépjünk bele! 
Sürgősségi ellátó személyzet esetében is, a védőruházatot és a megfelelő légzőkészüléket 
biztosítani kell. 
Környezetvédelmi óvintézkedések: Szivárgás helyét el kell zárni.  
Állóvíz esetén a vízrendszert le kell zárni; folyóvíz esetén, vízi utakon hajózási tilalmat kell 
elrendelni. A vízvételezőket értesíteni kell. 
Szárazföldön, a veszélyeztetett területet le kell zárni, gáttal körül határolni, el kell 
szivattyúzni, lakó- és ipar negyedek lakóit figyelmeztetni, biztonsági övezetet kialakítani. A 
gőzök csökkentésére gőz-elnyomó hab használható. 
Szennyezés mentesítés módszerei: Felszívóképes anyaggal (pl. szárazföld, homok) le kell 
fedni. A szennyezett terület mentesítését a 8. pont és 13. pont előírásait figyelembe véve kell 
elvégezni. Ártalmatlanítás végett, zárt tartályban veszélyes hulladékkezelőnek kell átadni. 
Megfelelő szellőztetést kell biztosítani. 
Egyéb információ: Illetékes hatóságokat értesíteni kell. 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:  Egyéni védőeszközök használata 
kötelező. A tartályokat tartsuk tömören lezárva. Gondoskodjunk a jó szellőzésről, elszívásról 
a munkahelyen. A tartályokat óvatosan nyissuk fel és kezeljük. Használata közben, enni, inni, 

dohányozni tilos! 
A vegyszerekre vonatkozó szokásos óvintézkedések betartása kötelező. Kerüljük a közvetlen 
érintkezést az anyaggal. 
A berendezéseket, tároló tartályokat és környezetüket tisztán kell tartani, a veszélyes-anyag 

felitató anyagok elérhető közelségben legyenek. 
7.2 Tárolás:  A raktárhelyiségekkel és a tartályokkal szemben különleges követelmények 
nincsenek. A tároló tartályokat tartsuk jól zárva megfelelően szellőzött helyen. 
Információ közös tárolóegységben történő tárolásról nem szükséges. 
További információk a tárolási feltételekre vonatkozóan: nincsenek. 
 

8. AZ EXPOZICIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM 
 Ajánlott ellenőrzési feltételek: 
  Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat 
  Megfelelő szellőztetés, zárt tároló tartályok, helyi légelszívás használata 

  Szakértői tanácsadás kérése 

 Jellemző tulajdonságok: 
  - bőrön át felszívódik, az expozíciót csak a levegőben megengedett koncentráció 

mértékének megfelelően vesszük figyelembe 

  - maró hatású anyag, felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet.  

  - túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló), az anyagra érzékeny egyéneken 
túlérzékenységen alapuló bőr-, légzőrendszeri megbetegedést okozhat. 

 

 

8.1 Expozíciós határérték: 

MK érték /maximális koncentráció/: - 
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CK érték /megengedett csúcskoncentráció/:  0,6 mg/m³ 
AK érték /megengedett átlagos koncentráció/:  0,6 mg/m

3 

  Akut toxicitási vizsgálatokban a helyi irritáció a fő hatás   

     Orális expozíció: az átlagos orális LD50 =640 mg/testtömegkilogramm 

     Belégzés:                          LC50 (30 perc) patkány kísérlet = 1000 mg/m
3
, 830 ppm 

                                              LC50 (240 perc) patkány kísérlet = 588 mg/m
3
, 490 ppm 

  Irritáció  Bőr irritáció nem várható >3% töménység esetében 

                 Szem irritáció a formalin korrozív tulajdonságai miatt >7% töménységnél 
lehetséges 

                 Bőr marás a nyulak esetében az oldat>40% töménységen kimutatható. 
  Maró hatás bőrre és szemre való maró hatást az irritáció alkalmával tárgyaltuk. 
  Szenzibilizáció Nyilvánvaló túlérzékenységet okozó hatásokat találtak a GPMT szerint. 

Általában az állatkísérleti eredmények nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot a 
légúti allergia kialakulására. 

Bizonyított, hogy a formaldehid által indukált toxikus hatások csak az érintkezés helyén, 
szájon át, bőrön, belélegzés, kimutatható. 
A rendelkezésre álló adatok alapján az EU irányelv szerint a formalin nem mutagén.   

Az eddigi epidemológiai vizsgálatok eredményei erősen vitatottak, de utalhatnak a 
nasopharyngealis rák és leukémiás rák fokozott kockázatára. 
A rendelkezésre álló adatok alapján és az EU irányelv szerint nem neurotoxikus. 

DNEL/PNEC-értékek 
DNEL Dolgozók: 
            Huzamos bőrön át történő DNEL 37ug/cm

2
 túlérzékenységet indukál. 

            Rövidtávú inhaláció esetében DNEL = STEL (15 perc) 0,8 ppm. 

            Krónikus hatás bőrön át DNEL = 240 mg/testtömegkilogramm/nap. 

            Krónikus inhaláció esetében DNEL = 9 mg/m
3, helyi/üzemi DNEL = 0,4 ppm/m

3
 

           Lakosság: 
           Nem vonatkozik. A formaldehid tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 

 PNEC Vannak adatok az akut vízi toxicitásra az édesvízi algák, mikroorganizmusok, 
gerinctelenekre és halakra. Különbség az édesvízi és tengeri élőlények között nem 
kimutatható. 

          Akut toxicitás halakra LC50 (96 óra) = 6,7 mg/l, 

          Akut toxicitás vízi gerinctelenekre EC50 (48 óra) = 5,8 mg/l, 

          A vízi növényekre és más vízi élőlényekre való hatás nem követelmény a REACH –
ben. 

Talaj toxicitás összhangban az EU 1907/2006 rendelet IX mellékletében leírtakkal, vizsgálat 
nem szükséges a talajban élő mikro-, makroorganizmusokra, növényzetre, mert az 
anyag nem marad meg ebben a térben, bizonyított a biológiai lebonthatóság. 

8.2 Az expozíció ellenőrzése: Megfelelő szellőztetés, csomagolóeszköz tömörség biztosítása.  
Álljon rendelkezésre vészzuhany, elsősegélynyújtó szemmosó és láda, és ld. 7.pont előírásait. 
Kritikus értékekkel rendelkező komponensek, melyekre monitoring szükséges a 
munkahelyen:                         50-00-0 formaldehid (25-50%) 

Egyéni védőfelszerelések: A vegyszerek kezelésére vonatkozó általános óvintézkedéseket 

kell betartani. Élelmiszerektől, italoktól és ételektől távol kell tartani. 
Légzésvédelem: Rövididejű vagy kis terhelés esetén megfelelő szűrővel ellátott légzőeszköz-, 

intenzív vagy hosszabb expozíció esetén sűrített levegős légzőkészülék szükséges. 

Kézvédelem: gumi, PE vagy PVC kesztyű 

Szemvédelem: szorosan záródó védőszemüveg/vagy arcvédő 
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Bőrvédelem: zárt védőöltözet 
Egyéb: Az elszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal le kell venni. Munkaszünetek előtt 
és a munka végén kezet kell mosni. 
 

9.  FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
9.1 Általános információ:   Megjelenési forma folyadék, színtelen, víztiszta 25 – 55% 

koncentrációjú vizes oldat, 20o
C-on és 1013 hPa légköri nyomáson. 

A lehetséges polimerizáció elkerülése végett vizes oldatban tároljuk és szállítjuk. 
                                    Szag: szúrós 

9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó fontos információk: 
Forráspont (tartomány): - 19,1 

o
C tiszta formaldehid 1013 hPa nyomáson; 

                                               98,9-99,4 
o
C vizes oldatban 1013 hPa környezeti nyomáson 

Fagyáspont (fagyáspont tartomány): - 92
oC  gáz halmazállapoban;  

           - 16
o
C  25%-os oldat formájában 

Tűzveszélyességi osztály:   "C" 

Lobbanáspont:  gáz halmazállapotban nem alkalmazható 

                                 vizes oldatban        zárt téri  79,4
o
C  nyílt téri 85 o

C 

Gyúlékonyság: gáz halmazállapotban extrém gyúlékony 

                       > 45% töménységű vizes oldat éghető folyadék 

                       < 45% töménységű vizes oldat nem gyúlékony 

Gyulladási hőmérséklet: 430
 o
C 1013 hPa környezeti nyomáson. A kézikönyv szerint 424 

- 430
 o
C tartomány van megadva.   

            Öngyulladás: nem öngyulladó 

Robbanási tulajdonság: nem robbanásveszélyes 

Kritikus robbanási határérték: tiszta, gáz halmazállapotú formaldehid esetében  
                                              alsó 7,0 térf.%;   felső 73,0 térf.% 

                        Vizes oldatban a formaldehid nem piroforikus, az oldatból felszabaduló 

                        gázok nem öngyulladók. 
Oxidálási tulajdonság: nincs oxidáló tulajdonsága. Az anyag nem képes exotermikus  
                         reakcióra más éghető anyaggal keverve.  
Bomlási hőmérséklet: > 400

 o
C, környezeti nyomáson és hőmérsékleten nem bomlik. 

Gőznyomás: 20
o
C-on vizes oldatban 0,9 - 1,2 hPa 

                    gáz formában 25
o
C- on 5185 hPa 

Relatív sűrűség: gáz formában 1,03-1,07   20
o
C-on 

                          vizes oldatban 1,13 – 1,15 g/cm
3
 18 

o
C - on 

Oldhatóság: vízzel 550g/l 20
o
C –on, 20

oC alatt, nem megfelelően stabilizálva, szilárd 

                    para-formaldehid képződhet 
Oldhatóság szerves oldószerben: a formaldehid szerves poláris oldószerben /pl. 

alkoholok, aminok/ oldódik és reakcióba lép, mely során átalakul más vegyi anyaggá. 
9.3 Egyéb információk: 

pH érték oldatba 20
o
C-on:  kb. 3 - 4    

Viszkozitás: dinamikus viszkozitás 20o
C-on  2,1 - 2,8  mPas vizes oldatban 

                    gáz halmazállapotban – 5,7
o
C –on 0,0106 mPas 

Termék oldószer tartalom:  szerves oldószer  /metanol/  0,5-12% 

                   ionmentesvíz:            45-75% 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
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10.1 Kerülendő körülmények: Az előírások szerinti felhasználás esetén nem bomlik. Nem 
megfelelő hőmérsékleten történő tárolás során szilárd para-formaldehid képződhet az 

oldatban. 

10.2 Kerülendő anyagok: acél, réz 

10.3 Veszélyes bomlástermék: nincs 
 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 8.1 szerint 

Akut toxicitás: veszélyességi besorolás szempontjából irányadó        50-00-0 formaldehid 

Orális toxicitás:  lenyelni veszélyes, mérgező, maró hatás, irritáló töménység függvényében 

Bőrirritáció: maró hatás a bőrön és nyálkahártyán. 
Érzékenység: érzékenyítő hatás a bőrrel érintkezve.  
Szemirritáció: erős maróhatás a szemen. 
Egyéb toxikológiai adatok: mérgező, maró, irritáló. Az anyaggal való érintkezés a bőr és 
szem égési sérülését okozhatja. Lenyelés esetén a szájüregben és a torokban erős maró hatás, 
valamint a nyelőcső és a gyomor perforációjának veszélye áll fenn töménység függvényében. 
 

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ 
 

12.1 Ökotoxicitás: 8.1 szerinti adatok 

Vízi organizmusokra: mérgező  
Biodegradálhatóság: bizonyított a biológiai lebonthatóság. 
Nem szabad megengedni, hogy a termék talajvízbe, felszíni vízbe vagy a csatornába kerüljön. 
Nem szabad, hogy hígítás-, vagy semlegesítés nélkül a szennyvízcsatornába vagy emésztő-

gödörbe kerüljön. 

 

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

 
 Ajánlás: a felesleges terméket (hulladék), ill. a mentesítés során keletkezett hulladékot nem 

szabad háztartási szeméttel együtt kezelni. Nem szabad megengedni, hogy közvetlenül a 
csatornába, környezetbe kerüljön. Veszélyes hulladékként kezelendő, szállítsuk kijelölt 
veszélyes hulladék gyűjtőhelyre, ill. gondoskodjunk arra jogosult kezelőnek történő 
átadásról! 
EWC kód 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint: 

termék, ill. felesleg:   14 06 03*  

szennyezett felitató anyag:   15 02 02*  

szennyezett csomagoló anyag: 15 01 10*     

Csomagolás: A szennyezett csomagolóanyagok elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó 
szabályozás szerint kell eljárni.  
 

Tisztítás: vízzel mosható, szükség szerint tisztítószer alkalmazható. Tisztítás után a 
csomagoló anyag újra felhasználható. A tisztítás során keletkezett mosófolyadékot, veszélyes 
anyagként kell kezelni. 
Be kell tartani az adott országban, ill. európai közösségben a hulladékokra vonatkozó 
hatályos jogszabályi előírásokat. 
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14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK. 

 

Szárazföldi szállítás: ADR / RID (határon túli / belföldi) szállítás 

ADR / RID osztály:        8 korrozív anyagok 

Veszélyt jelölő szám:     80 

UN szám: 2209  Csomagolási csoport: III 

Bárcák:    8    Osztályozási kód:       C9 

 

Megnevezés: 2209 FORMALDEHID OLDAT 
 

Légi szállítás ICAO/IATA osztály:                     9 

UN szám: 2209  Csomagolási csoport: III 

 

Megnevezés: 2209 FORMALDEHID OLDAT 
 

Tengeri szállítás IMDG/GGV osztály:               9 

UN szám: 2209  Csomagolási csoport: III  EMS szám: 6.1-02 

Megnevezés: 2209 FORMALDEHID OLDAT 
 

Kiegészítő információk: Írásbeli utasítás / közúti szállításhoz / 
 

 

15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
Az adott anyaggal kapcsolatos vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok. 
A formaldehid szerepel a Tanács 96/82 EK Irányelv (Seveso II) I. Mellékletében mint 
veszélyes anyag. 
Tanács 67/548/EGK (1967. június 27.) Irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az 

anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról. 
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. 
A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről. 
REACH szerinti regisztrációs dosszié Kémiai biztonsági jelentés 2010-08-12, CSR-PI-5.2.1 

 

Nemzeti jogszabályok 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. 
44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 



BIZTONSÁGI ADATLAP 

    

 Az EC 1907/2006 (REACH) direktíva 
szerint 

 

 Formalin oldat 37%  

 

Változat: 1 / HU Felülvizsgálat dátuma:  2010.12.01. Kiállítás kelte: 2010.12.01. 
 

Oldalszám: 11/11 

2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv 
C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel. 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 
 

 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Formaldehid R 23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező  
   R 34 Égési sérülést okoz 

   R 40 A rákkeltő hatása korlátozott mértékben bizonyított 
   R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet) 

   S½ Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

  S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell 
fordulni 

   S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem- /arcvédőt 
kell viselni. 

   S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetsé-

ges, a címkét meg kell mutatni 
   S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható 

A címkézés veszélyt meghatározó komponense: 
Formaldehid 

Vízi organizmusokra veszélyes 

 

Metanol  R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező 

               R 68/20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó 
egészségkárosodást okozhat 
  S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó 

  S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás 

   S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a 
címkét meg kell mutatni. 
  S ½ Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

             S 36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni 
 

Felülvizsgálati információk: 
 

Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót.  

Nem jelenti jogi szerződéses kapcsolat létrejöttét. 
 

Melléklet: Expozíciós forgatókönyv felhasználói kategória szerint. 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Karbonil-klorid 
Terméknév: Foszgén 
Indexszám: 006-002-00-8 
EC szám: 200-870-3 
CAS szám: 75-44-5 
CAS szerinti elnevezés: Foszgén 
IUPAC név: - 
REACH regisztrációs szám: A REACH 2. cikk (1) c) szerint a nem elkülönített intermediereket mentesíteni kell az 
általános regisztrálási kötelezettség alól. 
 
Az anyag típusa:  

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Izocianát gyártás alapanyaga. 

 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás: A foszgént elsősorban a poliuretán iparban használják 

izocianátok gyártására (MDI, TDI). 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen szakképzett dolgozók általi azonosított felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célra nem használható. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 
 Megjegyzés: a foszgén hivatalos osztályozása 1272/2008/EK (CLP) szerint 

 
Veszélyességi  

osztályok / kategóriák 
Figyelmeztető mondatok 

Nyom. alatt lévő gáz  
Akut tox. 2 H330 Belélegezve halálos. 
Bőrmaró 1 B H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

Megjegyzés: a foszgén önosztályozása 1272/2008/EK (CLP) szerint 
 

Veszélyességi  
osztályok / kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Cseppfolyósított gáz H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
Akut tox. 1 H330 Belélegezve halálos. 
Bőrmaró 1 B H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
T+- Nagyon mérgező R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
C- Maró R34 Égési sérülést okoz. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

A BorsodChem Zrt-nél a reaktorokban gyártott foszgén nem elkülönített intermedier, mivel a technológiai rendszerben 
azonnal felhasználják. 
A 1272/2008/EK (CLP) rendeletet nem kell alkalmazni a nem elkülönített intermedierekre. (1272/2008/EK (CLP) rendelet 
1. cikk) 
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Termékazonosító: Foszgén 
Anyag: Karbonil-klorid 
Indexszám: 006-002-00-8 

 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 
 GHS04 GHS05 GHS06 

 
Figyelmeztetés: Veszély 

Figyelmeztető mondatok: 
 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H330 Belélegezve halálos. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P304+P340+P315 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 
Megjegyzés: 
U. megjegyzés: 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. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Nem alkalmazható. 
 
 

3. Összetétel 
 

3.1. Anyagok 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Karbonil-klorid 200-870-3 75-44-5 kb. 99 
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4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.1.1. Belégzés esetén: Belélegezve nagyon mérgező. A sérültet friss levegőre kell vinni; teljes nyugalmat kell számára 

biztosítani és oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. Kisebb koncentrációban belélegezve kezdetben nem okoz 
tüneteket, vagy csak enyhe tünetek jelentkeznek, mint pl. a kötőhártya ill. a légutak enyhe irritációja, a torok szárazsága 
és égése, köhögés, hányinger, hányás. Azonban 3 - 10 óra tünetmentes időszak után súlyos légzéskárosodás léphet fel. 
Kis koncentrációban tüdőödémát okozhat, ha hosszú az expozíciós idő. Nagy koncentrációban belélegezve nehézlégzés 
miatt fulladásos halál következhet be. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Ha a bőr nedves, vagy vizes, akkor a foszgénnel való érintkezés irritációt és bőrpírt 
okozhat. A nyomás alatt lévő folyékony foszgénnel való érintkezés, fagyást okozhat. A szennyezett ruhadarabokat el kell 
távolítani. Az érintett testrészt bő vízzel kell lemosni és steril kötszerrel lefedni. Forduljunk orvoshoz. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A magasabb koncentrációk könnyezést és a szemben vérbőséget okoznak. A 
folyékony foszgénnel történő érintkezés a szaruhártya elhomályosodását és késleltetett perforációját eredményezheti. 
Távolítsa el a kontaktlencséket, ha azok könnyen, a szemet érő további trauma nélkül eltávolíthatók. Azonnal bő vízzel 
legalább 15 percig öblögetni kell, a szemet közben nyitva kell tartani. Forduljunk orvoshoz. 

4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni, azonnal orvoshoz kell fordulni.  
4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: A káros hatások késleltetve is jelentkezhetnek. Gyorsan férjen hozzá a légutakhoz, 

biztosítsa a megfelelő légzést és a pulzust. Szükség szerint gondoskodjon kiegészítő oxigénről. A sérülteket melegben és 
nyugalomban kell tartani. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Belégzés esetén: Égő érzés, mellkasi szorítás érzése, torokfájás, köhögés, nehézlégzés, légszomj. 
Bőrrel való érintkezés esetén: Vörösség, fájdalom. A folyadékkal érintkezve: fagyás. 
Szemmel való érintkezés esetén: Vörösség, fájdalom, homályos látás. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Nem éghető. A környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot kell alkalmazni. 
Nem alkalmas oltóanyag: Kötött vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Vízzel érintkezve sósavfejlődés közben bomlik. A tűzoltó vizet felszíni vagy 
talajvizekbe ne engedjük. 

 A gőz a levegőnél nehezebb és a talaj mentén tovaterjedhet. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék, tűzoltó védőöltözet, gázvédő öltözet. 
5.4. További információk: Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „E” (nem tűzveszélyes). 

 
 

6.   Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Védőálarc azonnali alkalmazása. Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi személyzettel. Ki kell üríteni a területet. A 
szél irányával ellentétesen kell elhagyni a területet, hogy elkerüljék a gőzök belélegzését. A szennyezés-mentesítést 
csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani. 

6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a 
megfelelő hatóságokat. 

6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére: Azoknak a személyeknek, akik kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes 
védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket (8. fejezet). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A szivárgási területeket le kell zárni. Szükség esetén ki kell üríteni. Biztonsági zónát 
kell kialakítani. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:  
Elsődleges biztonsági intézkedés (megelőzés): 
- műszaki tervezés, 
- üzemeltetési követelmények, 
- képzési követelmények. 
Másodlagos biztonsági intézkedések (hatáscsökkentés) 
- gőz - ammónia függöny használata (1) 
- vagy körülhatárolás egy lúgos mosóval ellátott kamrában (2) 
- vagy teljes köpenyű berendezések és csövezési rendszerek (3) 
- vagy az (1), (2), vagy a (3) kombinációja. 
Az egyéb hatáscsökkentő megoldásokat is figyelembe lehet venni a helyi követelményektől függően. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Óvatosan kell kezelni az anyagot, kerülni kell a nedvességgel való érintkezést. Egyéni védőeszközök 

használata. 
7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Minden 

körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A berendezéseket, 
felületeket tisztán kell tartani.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A reaktorban gyártott foszgén azonnal 
felhasználásra kerül a technológiai rendszerben. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nem alkalmazható. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Anyagnév: Karbonil-klorid 
CAS szám: 75-44-5 
 

Ország 
Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

ppm mg/m ppm 3 mg/m
Ausztria 

3 

0.02 0.08 0.1 0.4 
Belgium 0.02 0.08 0.1 0.4 
Kanada 0.1 0.4 - -
Dánia 0.02 0.08 0.04 0.16 

Európai Unió 0.02 0.08 0.1 0.4 
Franciaország 0.02 0.08 0.1 0.4 
Németország 0.1 0.41 0.2 (1) 0.82 (1) 
Magyarország - 0.08 - 0.4 

Olaszország 0.02 0.08 0.1 0.4 
Lengyelország - 0.08 - 0.16 
Spanyolország 0.02 0.08 0.1 0.4 

Svájc 0.1 0.41 0.2 0.82 
Hollandia - 0.08 - 0.4 

USA-NIOSH 0.1 0.4 0.2 (1) 0.8 (1) 
USA-OSHA 0.1 0.4 - - 

Egyesült Királyság 0.02 0.08 0.06 0.25 
Megjegyzés: (1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_ gw.aspx
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8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: Nem alkalmazható. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2 Személyi védőfelszerelés 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Zárt védőszemüveg. 
8.2.2.2 Bőr és testvédelem: A vegyi védőruha használata ajánlott, mert a foszgén gáz bőrirritációt és sérüléseket okozhat. A 

NIOSH Responder™ (Kappler Co.), Tychem 10000™ (DuPont Co.), vagy Teflon™ (DuPont Co.) anyagból készült védőruhákat 
ajánl. 
Kézvédelem: Gumikesztyű. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Túlnyomásos önmentő légzőkészülék (SCBA) használata javasolt. 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Távol kell tartani az ételektől, 

az italoktól és állati eledeltől. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Munkaközi 
szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló 
anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:       gáz (20o

Szín:       színtelen 
C, 1013 hPa) 

Szag:       jellegzetes, fojtó 
Szagküszöb érték:      Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C):  Nem alkalmazható. 
Olvadáspont/fagyáspont:  -128o

Forráspont:  7-8
C 

o

Sűrűség:  1.38 g/cm
C 

3 (20o

Lobbanáspont:      Nincs adat. 
C) 

Párolgási sebesség:  Nem alkalmazható. 
Tűzveszélyesség:  Nem tűzveszélyes. 
Gőznyomás:  1570 hPa (20o

Víz oldhatóság:  Gyenge, vízzel reagál  
C) 

  Sósav gázra és széndioxidra bomlik. 
Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz):    Nincs adat. 
Bomlási hőmérséklet:  200o

Viszkozitás:      Nem alkalmazható. 
C fölött bomlik. 

Robbanásveszélyes tulajdonságok:    Nincs robbanásveszélyes tulajdonsága. 
Oxidáló tulajdonságok:     Nem alkalmazható. 
 

9.2. Egyéb információk: 
Szerves oldószerekben való oldhatóság: Etanollal reagál, nagyon oldékony benzinben, toluolban, ecetsavban és a 
legtöbb szénhidrogénben. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Reagál alumíniummal és izopropil alkohollal. A reakció során hidrogén gáz fejlődik (gyúlékony). 
10.2. Kémiai stabilitás: Szokványos tárolási, kezelési körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Az anyag melegítés hatására 200oC-fölött bomlik, vízzel vagy nedveséggel érintkezve 

mérgező és maró gázok keletkeznek: HCl, CO2

10.4. Kerülendő körülmények: Hő, gyújtóforrás, nedvesség. 
. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Alkálifémek, aminok, víz, lúgok, ammónia. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid és klór vagy széndioxid és szén-tetraklorid. 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
FOSZGÉN 
 

 Verzió 1.0 –2011.02.18. 7 / 11 

11. Toxikológiai adatok 
 

11.1. Akut toxicitás 
Akut toxicitás – belégzés 
Akut tox.1 

Patkány LD 50 = 8.6 mg/m3 

Mivel a foszgén szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, a szájon vagy a bőrön keresztüli expozíciós útvonal 
nagymértékben valószínűtlen.  

levegő 

11.2. Irritáció / korrózió 
Bőrirritáció / korrózió 
Bőrmaró 1B 
A bőrt és a szemet érő lehetséges irritációs hatások a foszgén bomlástermékével, a sósavval magyarázhatók. 
Szemirritáció 
Nincs osztályozva. Adatelhagyás. 

11.3. Szenzibilizáció 
Nincs osztályozva. A bőr érzékenységére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 
Bőrszenzibilizáció 
Nincs osztályozva. Adatelhagyás.  

11.4. Ismételt dózisú toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Ismételt dózisú toxicitás - belégzés 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.5. Rákkeltő hatás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.6. Mutagenitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.7. STOT egyszeri expozíció (STOT egy.): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

11.8. STOT ismételt expozíció (STOT ism.): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

11.9. Genetikai toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Genetikai toxicitás negatív 
In vitro genetikai toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.10. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva adathiány miatt. 
 
 

12. Ökológiai információk 

12.1. Ökotoxicitás: Az akut toxicitáson kívül a keletkező bomlástermékek okozhatnak környezetkárosítást. 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Felületi katalízis és lassú gáz fázisú hidrolízis. Fotolízis. 

Biodegradáció vízben: A foszgén hidrolízise pillanatszerűen bekövetkezik. A foszgén hidrolízisének termékei a hidrogén-
klorid és a szén-dioxid, melyek egyike sem alakítható tovább aerob biológiai lebomlás révén. Vizekben pH változást 
okozhat. 

12.3. Bioakkumulációs potenciál: Nincs adat. 
12.4. Talajban való mobilitás: Nincs adat. 
12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei: Nem alkalmazható. 
12.6. Egyéb káros hatások: Nem alkalmazható. Állandó környezeti szint: 80-130 mg/m3

 
. 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Hulladék nem keletkezik. 

13.1.1. Termék/csomagolás kezelése: Nem alkalmazható. 
13.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Nem alkalmazható. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 
 

14.1 UN szám: 1076 
14.2. A megfelelő szállítási megnevezés: FOSZGÉN 

Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 
 Veszélyt jelölő szám: 268 
14.4. Csomagolási csoport: - 

Bárcák: 2.3 +8  
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: Nincs adat. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS szám: F-C, S-U 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi, és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A foszgén szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében : 0.3 tonna 
a 9 cikk értelmében : 0.75 tonna. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK).  

 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.  

 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 bizottsági 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.  

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről.  

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről.  

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO)  
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer)  
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
FOSZGÉN 
 

 Verzió 1.0 –2011.02.18. 9 / 11 

15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól  
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”  

melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint anyagra kémiai biztonsági értékelését nem kell lefolytatni. 
 
 

16. Egyéb információk 
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám, név 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: EU szám: EINECS, ELINCS vagy NLP 
EGK: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
EU: Európai Unió 
IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
LD50: Közepes halálos dózis 
Nyom.: nyomás 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism.: Célszervi toxicitás – ismételt expozíció 
tox.: toxicitás 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A foszgén (EK 200-870-3) regisztrációs dossziéja. 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Cseppfolyósított gáz Kötelezően előírt osztályozás. 
Bőrmaró 1B Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 1 Kísérleti adatok alapján. 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
FOSZGÉN 
 

 Verzió 1.0 –2011.02.18. 10 / 11 

16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok: 
 

R-mondatok 
 
R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
R34 Égési sérülést okoz. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
H-mondatok: 
 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H330 Belélegezve halálos. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
P-mondatok: 
 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P304+P340+P315 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2011.02.18. 
Biztonsági adatlap 

FOSZGÉN 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 
Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 
Fax: +36-48 511 511 

 



1. Az (anyag/készítmény) és a (vállalat/vállalkozás) azonosítása : 

1.1 Anyag / Készítmény azonosítása: GLICERIN 99,5 % 

1.1.1 Szinonim nevek: 1,2,3-Propántriol
1,2,3-Trihidroxi-propán
Gliceritol
Glicerol
Glicil-alkohol 

1.1.2 CAS szám: 56-81-5  

1.1.3 EINECS/ELINCS szám: 200-289-5  

1.2 Anyag / Készítmény felhasználása: 
Robbanószeripar egyik fontos alapanyaga.Élelmiszeriparban 
élvezeti cikkek készítésére.Hűtőfolyadékok egyik 
alapanyaga.Gyógyszeripari segédanyagként is használják.

1.3 A gyártó / forgalmazó cég azonosítása: SPEKTRUM-3D 
Laboreszköz, vegyszer, mikrobiológia 
4034 Debrecen, Simon László u. 4. 

1.4 Sürgősségi telefonszám: Egészügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
06-80-201199 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2. A veszély(ek) azonosítása: 

2.1 Emberre gyakorolt veszélyes hatások: Normál körülmények között az anyag veszélytelen.

2.2 Környezetre gyakorolt veszélyes hatások: Nincs adat arra, hogy az anyag a környezetre bármilyen 
káros hatással lenne.

2.3 Veszélyességi szerinti besorolása: Nincs.

2.4 Kockázati (R-) mondatkódok: Nincs. 

3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó adatok: 

Arány Veszélyes Anyagnév CAS szám EC szám Veszély jelek R-mondat kódok
100%  GLICERIN 99,5 % 56-81-5 200-289-5   

4. Elsősegély és intézkedések: 

4.1 Általános tudnivalók: Különleges intézkedések nem szükségesek.

4.2 Belélegzés esetén: Az oxigénhiányos környezetből a sérültet el kell távolítani. Ha 
a sérült nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell 
alkalmazni.

4.3 Bőrrel való érintkezés esetén: A bőrrel érintkezve nem okoz maradandó károsodást.

4.4 Szembe kerülés esetén: Jól szétnyitott szemhéjak mellett több percen át öblítsük 
vízzel. 
Szemöblítés után forduljunk mielőbb szemorvoshoz.

4.5 Lenyelése esetén: A szájat bő vízzel ki kell öblíteni, majd itassunk bőséges 
mennyiségű vizet és jutassuk orvoshoz az érintett személyt.

5. Tűzvédelmi intézkedések: 

5.1 A megfelelő oltóanyagok: Vízpermet, széndioxid, por, hab.

5.2 Nem használható oltóanyagok: Ne alkalmazzunk erős vízsugarat az oltásnál.

5.3 Tűz esetén fellépő különleges veszélyek: Égésekor szén-dioxid és szén-monoxid keletezik.

5.4 Speciális védőfelszerelések tűzoltáshoz: Zárt helyen légzésvédő készüléket kell használni.

Biztonsági adatlap Oldal:1/5

GLICERIN 99,5 %
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6. Intézkedések véletlen szabadbajutás esetén: 

6.1 Személyi óvintézkedések: A gőzöket ne lélegezzük be. A helyiségben friss levegőt kell 
biztosítani.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag szennyvízcsatornába, 
vagy élővízbe jusson.

6.3 A szennyezés mentesítés módszerei: A kiömlött folyadékot homokkal, földdel kell felitatni, 
göngyölegbe kell összegyűjteni, és az ártalmatlanítás 
helyére kell szállítani.

7. Kezelés és tárolás: 

7.1 Kezelés: Biztosítani kell az egészséget nem veszélyező munkavédelmi 
és műszaki feltételeket.

7.2 Tárolás: A tároló hely száraz, jól szellőztethető, és a közvetlen 
napsugárzástól mentes legyen.

7.3 Különleges felhasználások: Robbanószeripar egyik fontos alapanyaga.Élelmiszeriparban 
élvezeti cikkek készítésére.Hűtőfolyadékok egyik 
alapanyaga.Gyógyszeripari segédanyagként is használják.

8. A vegyi expozíció ellenőrzése, személyi védelem: 

8.1 Expozíciós határértékek AK:   Nincs.  ;  CK:   Nincs.  ;  MK:   Nincs.  ;  PNEC:   Nem 
ismert.  ;  DNEL:   Nem ismert.  

8.2 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Zárt rendszer, helyi elszívás alkalmazása.

8.3 Légzésvédelem: Gőzök képződése esetén szükséges.

8.4 Kézvédelem: Védőkesztyű.

8.5 Szemvédelem: Védőszemüveget kell használni.

8.6 Bőrvédelem: Védőkesztyű viselése ajánlott.

8.7 Környezeti expozíció ellenőrzése: Az anyaggal végzett munka után bő szappanos vízzel kell 
kezet és arcot mosni.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 

9.1 Általános információk: 

9.1.1 Halmazállapot, külső megjelenés: Folyékony anyag.

9.1.2 Szín: 
Színtelen

9.1.3 Szag: Szagtalan

9.1.4 Összegképlet: C3H8O3 

9.1.5 Szerkezeti képlet: 

 

9.1.6 Molekulatömeg: 92,09 g/mol    

9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk: 

9.2.1 pH (a szállított állapotban): 5     (100g/l-es oldatban)

9.2.2 Forráspont/forrási tartomány: 290 °C    

9.2.3 Olvadáspont/olvadási tartomány: 18 °C    

9.2.4 Lobbanáspont 

Nyílt téri: 180 °C

Zárt téri: 199 °C

9.2.5 Gyulladási hőmérséklet: 429 °C    

9.2.6 Robbanásveszélyes tulajdonságok: Gőze a levegővel keveredve robbanóképes elegyet képez.

9.2.7 Robbanási határkoncentrációk: 

alsó: 0,9 tf%

felső: Nem ismert.

9.2.8 Oxidáló képesség: Nem ismert.

9.2.9 Gőznyomás 20 °C-on:  0,001 hPa

9.2.10 Sűrűség (g/cm3)/Relatív sűrűség: 
 3,18 

9.2.11 Gőzsűrűség: Nem ismert.

9.2.12 Párolgási szám: Nem ismert. 

9.2.13 Oldhatóság vízben: 
Vízzel minden arányban elegyedik

  20 °C-on:  Nincs.

9.2.14 Zsíroldékonyság: Etilalkoholban oldódik, nem oldódik benzolban, éterben, 
széndiszulfidban. 

9.2.15 Megoszlási hányados, n-oktanol/víz (logP): -2,66 

9.2.16 Viszkozitás (dinamikai): Nem ismert.

9.3 Egyéb, információk: Nincsenek.

10. Stabilitás és reakciókészség: 

10.1 Kerülendő körülmények: Erős hőhatástól.

10.2 Kerülendő anyagok: Erős savaktól, bázisoktól és oxidálószerektől.

10.3 Veszélyes bomlástermékek: Nincsenek.
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11. Toxikológiai tájékoztatás: 

11.1 Akut toxicitás: Az anyag nem mérgező.

11.2 Akut hatások: 

11.2.1.Bőrön: A bőrt nem irritálja.

11.2.2.Szemen: 
Gyengén irritálja.

11.2.3.Nyálkahártyákon: A nyálkahártyákat gyengén irritálja.

11.2.4 Belélegzés esetén: A légzőtraktust gyengén irritálja.

11.2.5 Lenyelés esetén: A nyelőcsövet gyengén irritálja.

11.3 Szenzibilizáló hatás (túlérzékenység): Nincs rá adat.

11.4 Ismétlődő expozíció hatásai : Nincs rá adat.

11.5 CMR hatás ok (rákkeltő, mutagén és teratogén): Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján az anyag nem 
rákkeltő, nem mutagén és nem gátolja a reprodukciót.

12. Környezetvédelmi tájékoztatás: 

12.1 Ökotoxicitás: Nem veszélyes a vízi környezetre.

LC50 (halakra)  > 10000 #mg/l/96h 

EC50 (Daphnia Magna)  > 10000 #mg/l/48h 

EC50 (algák)  > 10000 #mg/l/72h 

12.2 Mobilitás: Jó vízoldékonysága miatt valószínű, hogy a mobilitása a 
talajban és a vízben nagymértékű.

12.3 Perzisztencia és lebonthatóság: 
Biológiailag gyorsan lebontható.

12.4 Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció nem bizonyított.

12.5 A PBT értékelés eredményei: Nem szükséges.

12.6 Egyéb káros hatások: Nem ismertek.

13. Hulladékkezelés / Ártalmatlanítás: 

13.1 Ajánlás az (anyag/készítmény) 
ártalmatlanításának módszerére: 

Elégetés a célra megfelelő berendezésben.

13.2 Ajánlás a (anyaggal/készítménnyel) 
szennyezett csomagolóanyag ártalmatlanítására: 

A nem éghető edényzetet bő vízzel ki kell mosni.
Az éghető göngyölegeket el kell égetni.
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14. Szállítási információk: 

14.1 Általános tájékoztatás: Az anyag a hazai és a nemzetközi egyezmények alapján nem 
minősül veszélyes árunak. 

14.2 Szárazföldi (közúti) szállítás ADR/RID: 

UN szám: Nincs. 

Osztály: Nincs.

Osztályozási kód: Nincs.

Csomagolási csoport: Nincs.

14.3 Folyami (belvízi) szállítás ADN/ADNR: Nincs.

14.4 Tengeri szállítás IMDG: 

Osztály: Nincs.

Rakodási és elkülönítési kategória: Nincs.

EmS: Nincs.

MFAG tábla: Nincs.

14.5 Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR: Nem minősül veszélyes anyagnak/árúnak.

14.6 Csomagolási csoport: 
Nincs. 

14.7 Megjegyzések ill. további információk: Nincsenek.

15. Szabályozási információk: 

15.1 EC címke: 67/548 EGK rendelet
44/2000.(XII.27) EüM rendelet.

15.2 A termék veszélyesség szerinti besorolása: Nincs. 

15.3 R-mondatok: Nincs.

15.4 S-mondatok: S 2   Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 24/25   Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a 

szembejutást

15.5 Az anyagra/készítményre vonatkozó 
jogszabályok előírások: 

88/379 EGK irányelvek 
1999/45 EK rendelet 
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet

16. Egyéb információk: 

16.1 A készítményhez rendelt összes R mondat: Nincs. 

16.2 Felhasznált irodalom: Nincs. 

16.3 Felülvizsgálatkor megváltozott információk: Adatbővítés az 1907/2006/EC előírásai szerint. 

16.4 Egyéb információk: Az itt közölt adatok eddigi tapasztalatainknak és 
ismereteinknek felelnek meg és azt célozzák, hogy a 
terméket a lehetséges biztonsági követelmények 
szempontjából ismertessék. 
A közölt adataink nem szolgálják a termék minőségének a 
garanciális leírását. 
A biztonságot természetesen a felhasználás körülményei is 
befolyásolják, melyeket mi nem ismerhetünk. 
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BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) 
HIDROGÉN 
 

Verzió 1.0 – 2011.03.18. 1 / 10 

1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Hidrogén 
Terméknév: Hidrogén 
Indexszám: 001-001-00-9 
EK szám: 215-605-7 
CAS szám: 1333-74-0 
CAS szerinti elnevezés: - 
IUPAC név: - 
REACH regisztrációs szám: A hidrogén mentességet élvez a regisztrálási kötelezettség alól. (1907/2006/EK REACH 2. cikk 
(7) bekezdés b. pont értelmében.) 
 
Az anyag típusa:  

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen  

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: A vegyiparban nagy mennyiségben felhasználják ammóniagyártáshoz, 

sósav szintézishez, a zsírok, olajok hidrogénezéséhez és metil-alkohol gyártásához. 
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás: A vegyiparban nagy mennyiségben felhasználják 
ammóniagyártáshoz, sósav szintézishez, a zsírok, olajok hidrogénezéséhez és metil-alkohol gyártásához. 
 

1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen szakképzett dolgozók általi azonosított felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célra nem használható. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
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2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi  
osztályok / kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Tűzv. gáz 1 H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
Nyom. alatt lévő gáz  

 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
F+ - Fokozottan tűzveszélyes R12 Fokozottan tűzveszélyes.

 
S-mondatok: 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S16  Gyújtóforrástól távol tartandó — Tilos a dohányzás. 
S33  A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Hidrogén 
Anyag: Hidrogén 
Indexszám: 001-001-00-9 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

  
 
 GHS02 GHS04 
 
Figyelmeztetés: Veszély 

Figyelmeztető mondatok: 
 
H220  Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. 
P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 
P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 
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Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 
Megjegyzés: 
U megjegyzés: 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. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Nem alkalmazható. 
 
 

3. Összetétel 
 
3.1. Anyagok 

 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

hidrogén 215-605-7 1333-74-0 99.9 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános: Rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Kényelmes fekvőhelyzetet, meleget biztosítani, a szoros 
ruhadarabokat meglazítani. Ha zárt helyiségből kiszorítja a levegőt, fulladásveszély fenyeget. Tünetek: magas fejhang, 
aluszékonyság. 

4.1.1. Belégzés esetén: Nagyobb koncentrációnál fulladást okoz. Ha az oxigéntartalom 18 térfogatszázalék alá csökken, 
fulladás lép fel (elégtelen oxigénellátás miatt). Környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss 
levegőre kell vinni a sérültet, és melegen nyugalomban kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést 
kell nyújtani. Orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: A hideg gáz vagy a folyékony hidrogén bőrrel való közvetlen érintkezése zsibbadtsághoz 
vezet, a bőr fehéres elszíneződését és égési sérülést okozhat. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Szembe nem kerülhet. 
4.1.4. Lenyelés esetén: Lenyelni nem lehetséges. 
4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

Belégzés esetén: Fulladás. 
Bőrrel való érintkezés esetén: Súlyos fagyás. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: Minden ismert oltószer. A környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot kell használni. 
Nem alkalmas oltóanyag: - 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Kiáramló égő gázt csak akkor szabad eloltani, ha az feltétlen szükséges. 
Lehetséges egy spontán robbanásszerű újragyulladás. Hidrogént tartalmazó tartály felmelegedésekor nagy a 
robbanásveszély. A tartályt porlasztott vízzel kell hűteni és ha lehet azonnal ki kell vontatni a veszélyzónából. 

 Oxigénnel vagy klórral robbanóképes elegyet képez.  
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék, tűzoltó védőöltözet. 
További információk: Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „ A” (fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag). 
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6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Gázömlés, szivárgás esetén a területre való belépésnél használjunk környezettől független légzőkészüléket, ha nincs 
információnk a levegő összetételéről. A nem érintett személyeket a szélirányra merőlegesen haladva el kell távolítani. 
Minden gyújtóforrást meg kell szüntetni. 

6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a 
megfelelő hatóságokat. 

6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére: Azoknak a személyeknek, akik kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes 
védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket (8. fejezet). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Szivárgás helyét el kell zárni. A közvetlen környezetben minden gyújtóforrást 
azonnal meg kell szüntetni. A veszélyeztetett területet le kell zárni, biztonsági övezetet kialakítani, a közvetlen 
környezetben minden gyújtóforrást azonnal meg kell szüntetni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A helyiségeket szellőztetni és vízzel 
permetezni kell.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 8. fejezet. 
 
 

7. Kezelés és tárolás
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Hidrogénnel töltendő berendezéseket elektromosan kifogástalanul földelni kell. Ha a berendezésben 

nincs túlnyomás, akkor a hidrogén bevezetése csak méréssel igazolt inertizálás után történhet. 
7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Minden 

körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A berendezéseket, 
felületeket tisztán kell tartani.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A gázpalackokat tűzforrástól, oxidáló 
gázoktól és más tüzet elősegítő anyagtól távol kell tartani. A gázpalackokat 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten, jól 
szellőztetett helyen kell tárolni. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Nem alkalmazható. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

MK érték: - 
CK érték: - 
ÁK érték: - 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: Nem alkalmazható. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2 Személyi védőfelszerelés 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: - 
8.2.2.2 Bőr és testvédelem: Antisztatikus ruházat, gázpalack közelében biztonsági lábbeli. 
8.2.2.3 Kézvédelem: Bőrkesztyű mechanikai sérülés ellen. 
8.2.2.4. Légzésvédelem: Környezettől független légzőkészülék. 
8.2.2.5. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: Távol kell tartani az ételektől, az italoktól és állati eledeltől. A 

munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. 
8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: gáz (20o

Szín: színtelen 
C, 1013hPa) 

Szag: szagtalan 
Szagküszöb érték: Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C): Nem alkalmazható. 
Fagyáspont: -259o

Forráspont: -253
C 

o

Relatív gázsűrűség (levegő=1): 0.07 
C 

Lobbanáspont (°C): <-150o

 Párolgási sebesség: Nincs adat. 
C 

Tűzveszélyesség: Fokozottan tűzveszélyes. 
Gőznyomás:  79 hPa (-259o

Víz oldhatóság: 21.4 cm
C) 

3/dm
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz): Nem alkalmazható. 

3 

Bomlási hőmérséklet: Nincs adat. 
Öngyulladási hőmérséklet: 575o

Viszkozitás: Nem alkalmazható. 
C 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: 4.1-74.2 tf % -ban robbanó elegyet képez a levegővel. 
Oxidáló tulajdonságok: Nincsenek oxidáló tulajdonságai. 
 

9.2. Egyéb információk: Nem alkalmazható. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Hevesen reagál tűz és robbanásveszélyt okozva. Fém 
katalizátorok, mint a platina és nikkel nagyban fokozzák ezeket a reakciókat. 

10.2. Kémiai stabilitás: Szokványos tárolási, kezelési körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. A gáz a levegőnél 

könnyebb. 
10.4. Kerülendő körülmények: Zárt helység, magas hőmérséklet, gyújtóforrás. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Levegővel robbanó elegyet képez, égést tápláló anyagokkal hevesen reagál. Oxigén, klór, 

bróm, jód. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Nincs. 
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11. Toxikológiai adatok 
 

A hidrogén gáz halmazállapotú anyag, jelentős élettani hatás nélkül. Nincs szükség speciális adatok beszerzésére 
 

11.1. Akut toxicitás 
Akut toxicitás – szájon át: Nincs osztályozva. 
Akut toxicitás – belégzés: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
 

Patkány LC50> 15000 ppm 
 

11.2. Irritáció / korrózió: Nincs osztályozva. 
Bőrirritáció / korrózió: Nincs osztályozva. A folyékony hidrogén súlyos égési sérüléseket okoz. 
Szemirritáció: Nincs osztályozva. 

 Nyulakon végzett vizsgálat alapján nem irritálja a szemet. 
11.3. Szenzibilizáció: Nincs osztályozva. 
11.4. Ismételt dózisú toxicitás: Nincs osztályozva. 
11.5. Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva. 
11.6. Mutagenitás: Nincs osztályozva. 
11.7. STOT egyszeri expozíció (STOT egy.): Nincs osztályozva. 
11.8. STOT ismételt expozíció (STOT ism.): Nincs osztályozva. 
11.9. Genetikai toxicitás: Nincs osztályozva. 
11.10. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva. 
 
 

12.  Ökológiai információk 
 
12.1. Ökotoxicitás 

A hidrogén gáz halmazállapotú anyag, jelentős élettani hatás nélkül. Nincs szükség speciális adatok beszerzésére. 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat. 
12.3. Biodegradáció vízben: Nincs adat. 
12.4. Bioakkumulációs potenciál: Nincs adat. 
12.5. Talajban való mobilitás: Nincs adat. 
12.6. A PBT és vPvB értékelés eredményei: Nem alkalmazható. 
12.7. Egyéb káros hatások: Nem alkalmazható.  
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Hulladék nem keletkezik. 

13.1.1. Termék/csomagolás kezelése: Nem alkalmazható. 
13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Nem alkalmazható. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 

14.1 UN szám: 1049 
14.2. A megfelelő szállítási megnevezés: HIDROGÉN 

Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 
 Veszélyt jelölő szám: 23 
14.4. Csomagolási csoport: - 

Bárcák: 2.1 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: nem  
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS szám: F-D, S-U 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi, és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A hidrogén szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében : 5 tonna 
a 9 cikk értelmében : 50 tonna. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK).  

 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.  

 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 bizottsági 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.  

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről.  

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről.  

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO)  
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer)  
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 
 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B”  

melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelését nem kell lefolytatni. 
 
 

16. Egyéb információk 
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám, név 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: EU szám: EINECS, ELINCS vagy NLP 
EGK: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
EU: Európai Unió 
IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
Nyom.: nyomás 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy.: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism.: Célszervi toxicitás – ismételt expozíció 
tox.: toxicitás 
Tűzv. gáz: Tűzveszélyes gáz 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: ESIS – European Chemical Substances Information System 

(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-információs Rendszer), Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák 
(WHO/IPCS/ILO). 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint Osztályozási eljárás 
Tűzv. gáz 1 Hivatalosan előírt osztályozás. 
Nyom. alatt lévő gáz Hivatalosan előírt osztályozás. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok: 
 

R-mondatok 
 
R12 Fokozottan tűzveszélyes. 
 
S-mondatok: 
 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S16  Gyújtóforrástól távol tartandó — Tilos a dohányzás. 
S33  A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. 
 
H-mondatok: 
 
H220  Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
 
P-mondatok: 
 
P210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P377  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. 
P381 Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. 
P403 Jól szellőző helyen tárolandó. 
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Nyelv: Magyar 
Dátum: 2011.03.18. 

Biztonsági adatlap 
HIDROGÉN 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 
Magyarország

Telefon: +36-48 511 211 
Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Higany 
Márkanév: Higany 
Indexszám: 080-001-00-0 
EK-szám: 231-106-7 
CAS-szám: 7439-97-6 
CAS-név: - 
IUPAC-név: Higany 
REACH regisztrációs szám: 01-2119548380-42-XXXX 
 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Eredet: szervetlen 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Klór-alkáli elektrolízis. Hulladék visszanyerés. 
 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Lakossági felhasználásra szánt hőmérők és mérőkészülékek gyártása. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt Expozíciós Forgatókönyvben. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 
Az alább megadott besorolási információk a harmonizált besorolást és címkézést jelentik, ahogyan azt a 790/2009/EK 
rendelet I. és II. melléklete meghatározza (amely az 1272/2008/EK rendeletet módosítja), és összhangban van a higany 
REACH regisztrációs dossziéjában (2010-es verzió) megadott besorolási információkkal.  
 

2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 2 H330 Belélegezve halálos. 
Repr. 1B H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a 

születendő gyermeket<ha ismert, meg kell 
adni a konkrét hatást > < meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt>. 
H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 

STOT ism. 1 H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció 
esetén <meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 
más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt> károsítja a szerveket <vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha 
ismertek>. 

Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
Vízi, krónikus 1 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, 

hosszan tartó károsodást okoz. 
 

2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
T+ - Nagyon mérgező R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

T - Mérgező R48/23 Hosszabb időn át belélegezve 
mérgező: súlyos egészségkárosodást 
okozhat. 

Repr. 2 R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet. 
N – Környezetre veszélyes R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, 

a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. 

 
S-mondatok: 
 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 
Termékazonosító: Higany 
Anyag: Higany 
Indexszám: 080-001-00-0 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 
 GHS06 GHS08 GHS09 
 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H330 Belélegezve halálos. 
H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg kell 
adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P304 + 340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell 

helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
 

3. Összetétel
 

3.1. Anyagok 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Higany 231-106-7 7439-97-6 >99.99 
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4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanács: Minden esetben azonnal hívni kell az orvost. Ha rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz/kérje orvosa 
tanácsát. A termékkel szennyeződött minden ruhadarabot azonnal le kell venni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Azonnal orvosi segítséget kell kérni. A mérgezett személyt az expozíció helyéről el kell távolítani és 
azonnal friss levegőre kell vinni. Nyugalomba kell helyezni olyan testhelyzetben, ami légzése szempontjából kényelmes. 
Ha légzése nehéz, oxigént kell neki adni. NEM szabad alkalmazni a szájból szájba történő újraélesztést.  
Ha légzése leállt, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni oxigént és megfelelő mechanikai eszközt, pl. ballont és 
maszkot használva. 

4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az érintett bőrfelületet bő vízzel kell öblíteni legalább 15 percig, és le kell venni az elszennyeződött 
ruhadarabokat és cipőt. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. A ruhadarabokat újbóli használat előtt ki kell mosni. A cipőt 
újbóli használat előtt gondosan meg kell tisztítani.  

4.1.3. Szembekerülés esetén: A szemet azonnal bő vízzel kell mosni legalább 15 percig, időnként felemelve a felső és alsó 
szemhéjakat. Azonnal orvosi segítséget kell kérni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: A mérgezett személyt NEM szabad hánytatni. Eszméletlen személynek semmit nem szabad szájon át 
adni. Azonnal orvosi segítséget kell kérni.  

4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: A higany teljes vérben mért koncentrációja ésszerű pontossággal méri a test 
higanyterhelését és így használható követési célokra. Tüneti kezelést és támogató kezelést kell alkalmazni. A 
vesebetegek, krónikus légzőrendszeri betegségben, májbetegségben, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek 
esetében a higanynak való kitettség fokozott kockázatot jelenthet. Ellenanyag: a kelátképző szerek (pl. d-penicillamine, 
Dimercaprol, BAL (British Anti-Lewisite)) használatáról orvosnak kell döntenie. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A higany nagyon mérgező hosszú ideig tartó expozíció 
esetén felhalmozódik a test szöveteiben, szerveiben és károsítja azokat. A higany károsíthatja a magzatot. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
A 4.1. pontban ismertetett tanácsokat be kell tartani. 

 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Bármilyen alkalmas módszert lehet használni a környező tűz oltására. 
Nem megfelelő oltóanyag: Nem ismeretes. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: A füst mérgező, higanyt vagy higany oxidot tartalmazhat. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést és a nyomás alatt lévő sűrített 
levegős önmentő készüléket a hozzátartozó teljes álarccal. 
További információ: A jelen anyagot érintő tűz során keletkező higanygőzök és higanyoxidok mérgezőek.  
Nem szabad megengedni, hogy az elfolyó víz a csatornarendszerbe vagy folyóvizekbe kerüljön.  
Nem tekintendő robbanásveszélyesnek. 
A tűz vagy hősugárzás által veszélyeztetett higanytartályokat a tartálynyomás növekedésének elkerülése végett 
porlasztott vízzel kell hűteni, veszélyzónából lehetőleg kivontatni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „E” (nem éghető). 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Nem szabad belélegezni a gőzöket. Szellőzést kell biztosítani. A 

feltakarítást végző személyeknek védőruhát és a gőzök elleni védekezésül légzőkészüléket kell viselniük. Ha szükséges, 
személyi védőfelszerelést kell használni. Lásd a “Kezelés és tárolás”(7. fejezet) és az “Expozíció ellenőrzése” (8. fejezet) 
című fejezetekben felsorolt védelmi célú intézkedéseket.  

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Lásd a 6.1.1. fejezetet. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az elfolyó víz bekerüljön az esőcsatorna rendszerbe és 

olyan árkokba, amelyek természetes vizekbe vezetnek. Meg kell akadályozni, hogy kikerüljön a környezetbe. Ha a termék 
folyókat és tavakat szennyezett el, értesíteni kell az illetékes hatóságokat. 
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6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Szellőzést kell biztosítani. A kiömlött anyagot 
inert anyaggal (pl. vermikulittal, homokkal vagy földdel) kell felitatni, majd megfelelő tárolóedénybe kell tenni. Meg kell 
akadályozni, hogy az elfolyó víz bekerüljön az esőcsatorna rendszerbe és olyan árkokba, amelyek természetes vizekbe 
vezetnek.  A kiömlött anyagot azonnal fel kell takarítani, a 7. fejezetben megadott óvintézkedések betartása mellett.  

6.4. Hivatkozás más pontokra: Lásd a 7. és 8. fejezetben felsorolt védelmi célú intézkedéseket. Az ártalmatlanításra 
vonatkozó további információért kérem, nézzék meg a jelen biztonsági adatlap 13. fejezetét és a mellékletet. 

 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Használat előtt szerezzék be a speciális előírásokat. Ne végezzenek az anyaggal semmilyen munkát, 

mielőtt el nem olvasták és meg nem értették az összes munkavédelmi óvintézkedést. Az anyaggal végzett munka után 
alaposan meg kell mosakodni. Az elszennyeződött ruhadarabokat le kell venni és újbóli használat előtt ki kell mosni. A 
tárolóedényeket szorosan lezárva kell tartani. Meg kell akadályozni, hogy az anyag bőrre vagy szembe kerüljön. Meg kell 
akadályozni, hogy az anyag lenyelésre vagy belégzésre kerüljön. Nem szabad a gőzöket belélegezni. Ha szükséges 
személyi védőfelszerelést kell használni. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: Meg kell akadályozni az anyag belélegzését vagy lenyelését. 
Be kell tartani az általános munkahelyi higiénia szabályait az anyag biztonságos kezelésének biztosításához. Ezek az 
intézkedések a jó személyi gyakorlati módszereket jelentik (pl. rendszeres takarítás megfelelő takarítóeszközökkel), 
magukban foglalják, hogy a munkahelyen enni, inni és dohányozni tilos, és szabványos munkaruhát és 
munkacipőt/bakancsot kell viselni. A műszak végén zuhanyozni kell és ruhát kell cserélni. A műszak végén, valamint 
étkezés és dohányzás előtt fogat kell mosni. 

7.1.3. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Amikor az anyagot nem használják, a 
tárolóedényeket szorosan lezárva kell tartani. Hűvös, jól átszellőzött helyen kell tárolni távol a nem összeférhető 
anyagoktól. Fémektől távol kell tartani. Azidoktól távol kell tartani.  

7.2. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Lásd a mellékelt EF-ben. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 

1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Anyag: Higany 
CAS-szám: 7439-97-6 
 

Országok 
Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

ppm mg/m ppm 3 mg/m
Ausztria 

3 

0.005 0.05 0.005 0.05 
Belgium - 0.025 - - 

Kanada-Québec - 0.025 - - 
Dánia - 0.025 - 0.05 

Európai Unió - 0.02 - - 
Németország (AGS) - 0.1 - 0.8 (1) 
Németország (DFG) - 0.02 - 0.16 

Magyarország - 0.08 - 0.32 
Japán - 0.05 - - 

Lengyelország - 0.05 - 0.15 
Spanyolország - 0.025 - - 

Svédország - 0.03 - - 
Svájc - 0.02 - 0.16 

USA-NIOSH - - - 0.1 (1) 
USA-OSHA - 1 - - 

 

Megjegyzés: (1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) 
HIGANY 
 

 Verzió 1.0 –2011.02.21. 6 / 13 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek 
 

PNEC víz (édesvíz): 0.0574 µg Hg/l 
PNEC víz (tengervíz): 0.0672 µg Hg /l 
PNEC víz (véletlenszerű kibocsátások): 0.776 µg Hg/l 
PNEC üledék (édesvíz): 9.3 mg Hg/kg üledék szárazsúly 
PNEC üledék (tengervíz): 9.3 mg Hg/kg üledék szárazsúly 
PNEC STP: 2.25 µg Hg/l 
PNEC talaj: 22 µg Hg/kg talaj szárazsúly 
 
DNEL  Hg koncentráció a vizeletben:  30 µg Hg/g kreatin a vizeletben 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Műszaki intézkedésekkel biztosítsák a munkahelyi expozíciós határértékek betartását. 

Lásd a “Kezelés és tárolás” és az “Expozíció ellenőrzése” című fejezetekben felsorolt védelmi célú intézkedéseket.  
Az expozíció ellenőrzésére, pl. az ellenőrzési célú műszaki megoldásokra és az egyéni védelmi intézkedésekre vonatkozó 
részletes információkat a mellékelt Expozíciós forgatókönyvekben (a jelen biztonsági adatlap függelékében) adjuk meg.  

8.2.2. Egyéni védőeszközök: Vizsgálják meg a légzésvédelmi eszközök (RPE) használatának szükségességét a 
munkaterületeken. Használjanak hatékony gázálarcot illetve félálarcot. Azoknak a dolgozóknak, akik olyan helyen 
dolgoznak, ahol jelentős az expozíció, elegendő védőruhát kell biztosítani ahhoz, hogy naponta tiszta ruhát vehessenek 
fel. 

8.2.2.1. Szem / Arc védelem: Zárt védőszemüveg, arcvédő használata. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Szabványos munkaruha és védőbakancs. 

Kézvédelem: Nitril kesztyű. 
8.2.2.3. Légzésvédelem: Gázálarc, Hg-P3 szűrőbetéttel vagy higany ellen védő félálarc. 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 

viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. Étkezés és dohányzás előtt kezet és fogat kell mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell 
venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása, fogmosás. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályzatok szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: folyadék (szobahőmérsékleten) 
Szín:  ezüstfehér 
Szag:  szagtalan 
Szagküszöb-érték:  Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alapadatok: 
pH (20o

Olvadáspont: -38.67
C): Nem elérhető. 

o

Forrástartomány: 356.66
C 
o

Lobbanáspont: Nem alkalmazható. 
C 

Párolgási sebesség: Nem elérhető. 
Tűzveszélyesség: Nem éghető. 
Gőznyomás: 0.00163 hPa ( 20o

Relatív gőzsűrűség: 6.93 
C) 

Relatív sűrűség: 13.54 ( 20o

Oldhatóság vízben: 0.0567 mg/l 
C) 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: Nem alkalmazható. 
Öngyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható. 
Bomlási hőmérséklet: Nem alkalmazható. 
Viszkozitás: 1.55 mPa s (dinamikus) 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. 
Oxidáló tulajdonságok: Nincsenek oxidáló tulajdonságai. 
 

9.2. Egyéb információk: Nem alkalmazható. 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Lásd 10.5. 
10.2. Kémiai stabilitás: Stabil az ajánlott tárolási feltételek mellett. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Lásd 10.5. 
10.4. Kerülendő körülmények: Kerülni kell a magas hőmérséklettel és a nem összeférhető anyagokkal való érintkezést. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerekkel reakcióba lép. Megtámadja a rezet és rézvegyületeket, számos 

fémmel amalgámot képez. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: A higany erősen párolog, miközben az egészségre veszélyes higany-gőzök szabadulnak fel. 

A hőmérséklet emelkedésével a párolgás nő. Ha a higanyt extrém magas hőmérsékleteknek tesszük ki oxigén vagy 
levegő jelenlétében, mérgező higanyoxidok keletkeznek. 

 
 

11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
11.1.1 Akut toxicitás 
 Akut toxicitás – szájon át: 

Patkány LD50 = >9.2 mg Hg/testsúly kg 
 
Patkány  LD50 = 26 mg Hg/ testsúly kg 

 Akut toxicitás – belégzés: 
Patkány LD50 = < 27 mg Hg/m3

 Osztályozás: Akut tox. 2 (belélegezve halálos) 
 (két órás expozíciós idő esetén) 

Akut toxicitás – bőrön át: 
Nyulak Hatáskoncentráció = 0.5 – 1 g/kg. 

11.1.2. Bőrkorrózió/irritáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.1.3. Súlyos szemkárosodás/irritáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.1.4. Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Bőrszenzibilizáció: 
Nincs szenzibilizáló hatás (tengerimalac) 

 Légzőszervi szenzibilizáció: 
Nincs rendelkezésre álló adat, és nincs szükség vizsgálatra. 

11.1.5. Csírasejt mutagenitás 
Kereszthivatkozás a HgCl2

 Eredmény: Metabolikus aktiválással pozitív (gyengén mutagén) (egér) 
-ra. 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.1.6. Rákkeltő hatás 

Kereszthivatkozás a HgCl2

Eredmény: van némi bizonyíték karcinogén aktivitásra hím patkányokban és kétséges bizonyítékok karcinogén 
aktivitásra nőstény patkányokban. 

-ra. 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.1.7.  Reprodukciós toxicitás 

Termékenységre kifejtett hatás: 
Kereszthivatkozás a HgCl2

Állatokra vonatkozó adatok: faj: patkány; tesztanyag: HgCl
-ra. 

2

 Fejlődési toxicitás: 

; szájon át történő bejuttatás ivóvízzel; a hím állatok 
termékenységére kifejtett hatás. 

Nem áll rendelkezésre megbízható adat.  
Az elemi higany hivatalos osztályozása: Repr. 2 (ártalmas lehet a magzatra). 
Célszervi toxicitás – egyetlen expozíció:  
A 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozási kritérium, amelynek alapján az anyag specifikus célszervi toxicitás 
szempontjából mérgezőnek (STOT) minősül, nem teljesül. 
Célszervi toxicitás – ismételt expozíció: 
Kereszthivatkozás a HgCl2

  
-ra. 
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Ismételt dózisú toxicitás – szájon át: 
Patkány  LOAEL = 0,23 mg Hg/testsúly kg /nap  
Patkány LOAEL = 1.9 mg Hg/ testsúly kg /nap  

Ismételt dózisú toxicitás – bőrön át : 
Nincsenek állatkísérletekből származó megfelelő adatok az ismételt dermális toxicitásra.  
Ismételt dózisú toxicitás – belégzés: 
Nincsenek állatkísérletekből származó megfelelő adatok az ismételt belélegzési toxicitásra.  
A fémhiganynak való, munkahelyi környezetben hosszú ideig tartó, kismértékű-mérsékelt expozíció biológiai hatásait 
értékelte részletesen az EuroChlor (2009): Arra a következtetésre jutottak a tudományos irodalom áttekintésekor, hogy az 
N-acetil-béta-D-glukozamidáz (NAG) proximális vesetubulus sejtekből történő vizeletbeli kiválasztása kivételével a 
központi idegrendszerre kifejtett hatások a legérzékenyebb indikátorai a higany mérgező hatásának. A tanulmány 
szerzője azt a következtetét vonta le, hogy indokolt volt a NOAEL (még káros hatást nem okozó koncentráció) szintet 
emberek esetén 30 μg Hg/g kreatinin koncentrációban meg határozni.  

Patkány LOAEL: 0,312 mg/testsúly kg /nap 
Osztályozás: STOT ism. 1 (hosszú ideig tartó kitettség esetén a szervek károsodását okozza). 

11.1.8. Aspirációs veszély: Nem várható ilyen veszély. 
 
 

12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 

Az elemi higany vízi környezetben kifejtett mérgező hatásának értékelésére a higany sókkal (pl. higany-dikloriddal; CAS: 
7487 -94 -7) végzett toxicitási vizsgálatok megfelelőek. A higany hatását végül szabad Hg fémionként fejti ki, tehát 
minden oldható higany sóval végzett kísérletet relevánsnak kell tekinteni. 

12.1.1. Vízi toxicitás 
Édesvizi hal (Poecilia reticulate)   LC50=26 µg/l (96h) 
Tengeri hal (Fundulus heteroclitus)  LC50=67 µg/l (48h) 
Édesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) EC50=1.5 µg/l (48h) 
Tengervizi gerinctelenek (Callinectes sapidus) EC50=0.3 µg/l (48h) 
Alga (Selenastrum capricornutum)  EC50=9 µg/l (96h) 

 
Pimephales promelas   NOEC=0.5 µg Hg/l 
Daphnia magna    NOEC=1.7 µg Hg/l 
Crepidula fornicata    NOEC=0.25 µg Hg/l 
Mikroorganizmusok   NOEC=1.4 mg Hg/kg szárazsúly 

 
Osztályozásra vonatkozó következtetések: 
A Tanács 1998 decemberében kiadott, 98/98/EK számú rendelete (amely a veszélyes anyagok besorolására, 
csomagolására és címkézésére vonatkozó 67/548/EEK számú rendelet 25. műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása) 
bevezette a környezetvédelmi besorolás és címkézés fogalmát, ahogyan azt alább bemutatjuk. 
- CLP:  Krónikus toxicitás vízi környezetben: 1 (veszélyességi mondat: H410: Vízi környezetben nagyon mérgező, 
hatása hosszú ideig tart).  

Akut toxicitás vízi környezetben: 1 (H400: Nagyon mérgező a vízi élőlényekre). 
- 98/98/EEC számú rendelet: N; R50/53 Veszélyes környezetre; Nagyon mérgező a vízi élőlényekre, a vízi környezetben 
hosszú ideig tartó káros hatásai lehetnek. 

12..2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Abiotikus lebomlás 
Az elemi higany nem bomlik le. 

 Biodegradáció 
Az anyag biológiailag nem bontható le, mivel szervetlen anyagról van szó. 

12.3. Bioakkumulációs potenciál 
A szervetlen higany élő környezetben való felhalmozódását általában kisebb fontosságúnak tekintik, mint a szerves 
higanyvegyületek, konkrétan a metil-higany felhalmozódását. 
A felhalmozódott/az élelmiszerlánc magasabb táplálkozási szintjeire eljutott higany legnagyobb része (70-99%) szerves 
formában, főleg metil-higanyként van jelen. Ennek oka, hogy a szervetlen higany kevésbé hatékonyan asszimilálódik a 
környezetből és az elfogyasztott élelemből, mint a metil-higany és kiválasztása is hatékonyabban történik, mint a metil-
higanyé. 
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Másodlagos mérgezés 
Az olyan ragadozók, mint a prédát (halat, kagylót) ejtő emlősök és madarak tartalmazhatnak higanyt, amelynek 
legnagyobb része szerves higany. Tehát, összhangban a Toxicitási, Ökotoxicitási és Környezetvédelmi Tudományos 
Bizottság (Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment - SCTEE) ajánlásával, a tápláléklánc 
csúcsragadozói másodlagos mérgeződése csak a metil-higany szempontjából releváns. 

12.4. Talajban való mobilitás 
A hivatkozott vizsgálatok a két vegyértékű ionos higanyra és nem az elemi higanyra vonatkoznak. 

A megoszlási hányadosok az alábbiak: 
log KD (szilárd-víz anyagban szuszpendálva): 170,000 l/kg 
log KD (szilárd-talajvíz):   6309.57 l/kg 
log KD (szilárd-üledékes víz):   170,000 l/kg 
 

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

12.6. Egyéb káros hatások: Illékonyság: Kis vízoldhatósága és nagy gőznyomása miatt az elemi higany potenciális 
illékonysága nagyon nagy. A fémhigany gőznyomása nagymértékben függ a hőmérséklettől; az anyag környezeti 
körülmények között könnyen elpárolog. Telítési gőznyomása, 14 mg/m3

 

 jelentősen meghaladja az átlagos megengedhető 
munkahelyi koncentrációkat. Az elemihigany jelentős része a levegőben van jelen a környezetben és a természetben 
nem található meg jól behatárolt formában tiszta folyadékként. Az atmoszférába bejutott higany legnagyobb részét az 
elemi higany gőzei képezik.   

 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.3. Hulladékkezelési módszerek: Összhangban a helyi és nemzeti előírásokkal. 
Ha a higanyt, mint veszélyes hulladékot ártalmatlanítani kell, azt egy erre engedéllyel rendelkező létesítményben kell 
megtenni, vagy a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó helyi hatóságok előírásai szerint kell eljárni.  

13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: 
Termék: A megfelelő technikát követve veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
Csomagolás: A csomagolóanyagok szennyezés-mentesítést követően újrafelhasználhatók. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 
 

14.1. UN-szám: 2809 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: HIGANY 

Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 

Osztályozási kód: C9 
14.4. Csomagolási csoport: III 

Veszélyt jelző bárca: 8 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS-szám: F-A, S-B 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A higany szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 50 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 200  tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Az Európai Parlament és Tanács 1102/2008/EK rendelete (2008. október 22.) a fémhigany és egyes higanyvegyületek 
és keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a  fémhigany biztonságos tárolásáról. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 Euro Chlor Irányelvek (www.eurochlor.org.) 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
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16. Egyéb információk 
 

16.1 Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 
ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítására vonatkozó európai megállapodás 
AND: Veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállítására vonatkozó európai megállapodás 
CAS: Chemical Abstracts Service szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
DSD: Veszélyes anyagok irányelve 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátás kategória 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
eSDS: kiterjesztett biztonsági adatlap 
GHS: A vegyi anyagok egységes osztályozási és címkézési rendszere 
IATA-DGR: Nemzetközi légi szállítási egyesület – veszélyes árukra vonatkozó szabályozás 
ICAO: Veszélyes áruk biztonságos légi szállítására vonatkozó műszaki utasítások  
IUPAC: Az elméleti és alkalmazott kémia nemzetközi uniója 
IBC kód: Ömlesztett veszélyes vegyi anyagokat szállító hajók építésére és berendezéseire vonatkozó nemzetközi 
szabályzat  
IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása  
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
MARPOL 73/78 Nemzetközi koncepció a hajókból származó szennyezés megakadályozására; az 1973-as protokollt 
1978-ban módosították.  
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
OEL: Foglalkozási expozíciós határérték 
PBT:  Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező  
PC: Termék kategória 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Folyamat kategória 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
RID: Veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó nemzetközi szabályzat 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
STP: Szennyvízkezelő telep 
SU: Felhasználási szektor 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A higany (EK 231-106-7) regisztrációs dossziéja. 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 2 Mérési adatok alapján. 
Repr. 1B Mérési adatok alapján. 

STOT ism. 1 Mérési adatok alapján. 
Vízi, akut 1 Mérési adatok alapján. 

Vízi, krónikus 1 Mérési adatok alapján. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 
R-mondatok: 
 
R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
R48/23  Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet. 
 
S-mondatok: 
 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
H-mondatok: 
 
H330 Belélegezve halálos. 
H360D Károsíthatja a születendő gyermeket. 
H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsítja a szerveket < vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
P-mondatok: 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
 P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P304 + 340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
 

 
1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2011.02.21. 

Biztonsági adatlap 

HIGANY 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg 

a termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem 

jelentenek sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében 

továbbá azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok 

ismerete és alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával 

és megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 
Készítette: 

 
BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 
H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: Nátrium-hipoklorit  
Terméknév: Nátrium-hipoklorit oldat 
EC szám: 231-668-3 
CAS szám: 7681-52-9 
CAS szerinti elnevezés: Nátrium-hipoklorit 
IUPAC név: Nátrium-hipoklorit 
Az anyag típusa: 
  Összetétel: egy összetevőjú anyag 
  Eredet: szervetlen 
 
REACH regisztrációs szám: 01-2119488154-34-0001 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása 
A papír és textiliparban fehérítőszerként, a vegyiparban oxidáló-, klórozószerként, valamint az emberi felhasználásra 
szánt vizeknél, szennyvízkezelésnél fertőtlenítőszerként használják. A háztartási tisztítószerek zömének fő hatóanyaga. 
Alkalmazzák még nyálkásodás gátlására illetve konzerválószerként hűtőfolyadékokhoz adva. 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Expozíciós 
forgatókönyv 
szám 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória  

Anyagszállítás formája az 
adott felhasználáshoz 

 

Végfelhasználói ágazat 
 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns 
a felhasználás 
vonatkozásában? 

0 Gyártás és 
készítés 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 
 

ERC 1 
ERC 2 

Önmagában, keverékben. SU 8 
SU 10 
SU 0 

nem 

1 Ipari 
felhasználás 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 13, PROC 14 

ERC 6a 
ERC 6b 
ERC 6d 

Önmagában, keverékben. SU 5 
SU 4 

SU 6b 
SU 8 
SU 9 

SU 10 
SU 11 

SU 0: Other: SU 3, NACE 
36, NACE 93.01 

SU 6a 

nem 

2 Ipari és 
foglalkozássze

rű takarítás 

PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 9 
PROC 10, PROC 11 
PROC 13, PROC 15 

ERC 8b 
ERC 8e 

Önmagában, keverékben. SU 0: Other SU 3, SU 22 nem 

 

1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

Azonosított 
felhasználás 
száma 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória  

Anyagszállítás formája az 
adott felhasználáshoz 

 

Végfelhasználói ágazat 
 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns 
a felhasználás 
vonatkozásában? 

2 Ipari és 
foglalkozássze
rű takarítás  

PROC 5, PROC 8a 
PROC 9, PROC 11 
PROC 13, PROC 15 
PROC 7, PROC 10 
 

ERC 8b 
ERC 8e 

Önmagában, keverékben. SU 0: Other SU 3, SU 22 nem 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
NÁTRIUM-HIPOKLORIT OLDAT  

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 16 

1.2.3. Fogyasztói felhasználás 
 

Azonosított 
felhasználás 
száma 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória  

Anyagszállítás 
formája az adott 
felhasználáshoz 

 

Végfelhasználói 
ágazat 

 

A későbbi hasznos 
élettartam 
releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

3 Fogyasztói 
felhasználás 

PC 34 
PC 35 
PC 37 

ERC 8b 
ERC 8e 

- - nem 

 

1.2.4. Ellenjavalt felhasználások: nem alkalmazható.
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a melléklet Expozíciós forgatókönyvben. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefonszám: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 

2.1.1. 1272/2008 EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 
Megjegyzés: a nátrium hipoklorit hivatalos osztályozása 1272/2008/EK (CLP) szerint 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Bőrmaró 1B H314: Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz.  

 

Vízi, akut 1 H400: Nagyon mérgező a vízi 
élővilágra. 

 

 
Megjegyzés: a nátrium hipoklorit önosztályozása 1272/2008/EK (CLP) szerint 
 

Veszélyességi osztályok / kategóriák Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 
Fémre maró 1 H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  
Bőrmaró 1B H314 Súlyos égési sérülést és 

szemkárosodást okoz. 
 

Szemkár 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat.  
Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi 

élővilágra. 
M-tényező: 10 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 
 

Megjegyzés: A nátrium hipoklorit hivatalos osztályozása 67/548/EGK szerint. 
Az alábbi osztályozás és címkézés 25% feletti szabad klór tartalmú nátrium hipoklorit oldatra vonatkozik. A nátrium 
hipoklorit 2,5 %-os koncentrációja felett a környezeti veszély osztályozása kötelező. 

 
Osztályozás R-mondatok Megjegyzések 

 R31 Savval érintkezve mérgező gázok 
képződnek. 

Koncentráció tartomány (%):>= 5  
 

C - Maró R34 Égési sérülést okoz.  
N – Környezeti veszély R50 Nagyon mérgező a vizi 

szervezetekre.. 
 

 
Megjegyzés: A nátrium hipoklorit önosztályozása 67/548/EGK szerint. 
A nátrium hipoklorit 2,5 %-os koncentrációja felett a környezeti veszély osztályozása kötelező. 

 
Osztályozás R-mondatok Megjegyzések 

 R31 Savval érintkezve mérgező gázok 
képződnek. 

Koncentráció tartomány (%):>= 5 
 

Xi - Irritatív R37 Izgatja a légutakat.  
C - Maró R34 Égési sérülést okoz.  
N – Környezeti veszély R50 Nagyon mérgező a vizi 

szervezetekre. 
Koncentráció tartomány (%):>= 2.5 
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S-mondatok: 
 

S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S28   Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S50  Savval nem keverhető. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap) 

 
Megjegyzés:  

B. megjegyzés  
 
2.2. Címkézési elemek 

 
2.2.1. A 1272/2008 EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Nátrium-hipoklorit oldat 
Anyag: Nátrium-hipoklorit 
Indexszám: 017-011-00-1 

 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

     
 
           GHS05             GHS07              GHS09 
 

Figyelmeztetés: Veszély. 
 

H-mondatok: 
 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P305+P351+P338   SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P403+P233   Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

 
 Kiegészítő veszélyességi információ (EU): EUH031: Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

Speciális koncentráció határérték: >= 5%  
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 Megjegyzés: B. megjegyzés  
Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és ezért 
eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. Ebben az esetben az anyag 
szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés hiányában azt kell feltételezni, hogy a 
százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

3. Összetétel vagy az összetételre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok 
 

Anyag: Nátrium-hipoklorit 
Indexszám: 017-011-00-1 
 

Kémiai név EK szám CAS szám Koncentráció 
tartomány  

% (w/w) 

Nátrium-hipoklorit 231-668-3 7681-52-9 12 - 15 

 
3.1.1. Szennyezők 
 

Kémiai név EK szám CAS szám Koncentráció 
tartomány  

% (w/w) 

Veszélyességi 
besorolás 

1272/2008/EK 

Nátrium-klorid 231-598-3 7647-14-5 10 - 18 Nem veszélyes. 

Nátrium-hidroxid 215-185-5 1310-73-2 0.25 - 1 Bőrirrit. 2 ; H315 

Nátrium-karbonát 207-838-8 497-19-8 0 - 1 Nem veszélyes. 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: Zuhanyozás javasolt. Az elszennyeződött ruhadarabot azonnal el kell távolítani, beleértve a cipőt is. 
4.1.1. Belégzés esetén: Az érintett személyt vigyük friss levegőre. Szükség esetén oxigén belélegeztetése vagy gépi/ballonos 

mesterséges lélegeztetés, kerüljük a szájból szájba lélegeztetést. Szükséges lehet orvosi felügyelet. Probléma esetén 
kórházba kell szállítani. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal bőségesen és alaposan le kell mosni vízzel. Orvoshoz kell fordulni. Kiterjedt égés 
esetén kórházba kell szállítani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A nyitott szemet azonnal bőségesen és alaposan ki kell mosni legalább 15 percig. 
Azonnal forduljunk szemorvoshoz. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Nem szabad hánytatni. Ha a sérült eszméleténél van, mossuk ki a száját, lehetőség szerint itassunk 
vele vizet ill. tejet, aztán kórházba kell szállítani. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Az eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell helyezni és így szállítani. 
Légszomj esetén a félig ülő helyzet megengedett. Légzés kimaradáskor azonnal légzéstámogatást vagy 
lélegeztetőkészüléket, lehetőség szerint oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Belégzés: Égő érzés, köhögés, nehézlégzés, légszomj, torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. 
Bőr: Vörösség, bőrégések, fájdalom, hólyagok. 
Szem Vörösség, fájdalom, súlyos mély égések. 
Lenyelés: Hasi fájdalom, égő érzés, sokk vagy ájulás, eszméletlenség, hányás. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Vízsugár. 
Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismeretes. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Száraz maradék: Gyúlékony anyaggal érintkezve tüzet okozhat. A szilárd 
anyag hővel történő szárítása heves, exoterm bomláshoz vezethet. 
Speciális eljárások: közeli tűz esetén a veszélynek kitett tartályokat el kell távolítani. A tartályok hűtése vízsugárral. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Sűrített levegős önmentő készülék használata. Teljes vegyvédelmi öltözet. 
5.4. További információ: Nem éghető folyadék. Felmelegítés hatására az anyagból oxigén távozik, ami egy meglévő tűz erejét 

táplálhatja/ égéstápláló, így a tartályokat porlasztott vízzel kell hűteni, és a veszélyzónából el kell távolítani. 
Tűzveszélyességi osztály ”E” (Magyarországon), nem tűzveszélyes. 

 
 
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Tilos a bőrrel és a szemmel való érintkezés, 

a gőzöket ne lélegezzük be. Egyéni védőfelszerelés használata kötelező. A megfelelő szellőztetést biztosítani kell. 
Elégtelen szellőzés esetén használjuk a megfelelő légzőkészüléket. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A környezetbe ne bocsássuk ki. A termék nem kerülhet a lefolyóba vagy csatornába. 

Torlaszoljuk el a kifolyás útját, majd inert anyaggal kell abszorbeáltatni 
A szivárgás helyét le kell zárni. Állóvíz esetében a vízrendszert le kell zárni. A felhasználók víz ellátásának megszakítását 
jelezni kell. A szárazföldi veszélyeztetett területeket le kell zárni. Nagy mennyiségű nátrium-hipoklorit kibocsátása esetén 
a területet töltéssel körül kell zárni, és a folyadékot ki kell szivattyúzni. A lakó- és ipari negyedek lakóit figyelmeztetni kell, 
biztonsági övezeteket kell kialakítani. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Visszanyerés: egy tiszta jelölt 
tartaléktartályba kell pumpálni. Tisztítás után a maradványokat vízzel kell öblíteni. A vizet vissza kell nyerni későbbi 
feldolgozásra/ártalmatlanításra. A szabadba került kis mennyiségű anyagot felszívóképes anyaggal, lehetőség szerint 
száraz földdel vagy homokkal kell lefedni és egy zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. A kiömlés 
helyszínét nagy mennyiségű vízzel alaposan fel kell mosni. A padlófelületet vízzel kell felmosni a csúszásveszély 
elkerülése érdekében. 

6.3.1. Szennyezésmentesítési technikák: A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható edényekbe kell összegyűjteni, amennyire 
csak lehetséges. Azután bőséges vízzel le kell mosni. Tilos fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel felitatni. 

6.3.2. Egyéb információ 
Savakkal érintkezve mérgező klór gáz szabadul fel! A hatóságokat értesíteni kell. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: nem alkalmazható. 
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7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A termékek tárolására és kezelésére vonatkozó óvintézkedések: ez 
egy maró folyadék, maró hatású fojtó gázokkal. Veszélyes a környezetre. A gépi berendezéseknél megfelelő elszívó 
szellőztetést kell alkalmazni. Álljon rendelkezésre vészzuhany és szemmosó. A közelben sűrített levegős önmentő 
készülékeket kell elhelyezni.  
Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok: Kezelése során el kell kerülni a kiömlést. Kizárólag ionmentes vízzel 
hígitandó (kationos gyanta). Vízhatlan elektromos berendezést kell biztosítani. 

7.1.1. Általános foglalkozási higiénia: A teljesen elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Tilos a bőrrel és a szemmel 
való érintkezés, a gőzöket ne lélegezzük be. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni. Használat után kezet kell 
mosni. A szennyezett ruházatot és védőfelszerelést el kell távolítani mielőtt az étkező területére lépünk.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Szigorúan elkülönítve, száraz, hűvös és 
jól szellőző helyen kell tárolni. Lehetőleg nem éghető építőanyagokat kell használni. Nedvességtől és hőtől elkülönítve 
kell tárolni, ahhoz, hogy a termék technikai tulajdonságait megőrizze. Fénytől védeni kell. Kizárólag tiszta berendezést 
lehet használni. Nem vízáteresztő padlózatot kell alkalmazni. Gyűjtőtartály és korrózió ellen védett elektromos 
berendezés biztosítása az elkerített területen. Javasolt tárolás 15 és 25 °C között. 

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: Klór CAS: 7782-50-5 
 
Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

ppm mg/m ppm 3 mg/m
Ausztria 

3 
  0.5 1.5 

Belgium   0.5 1.5 
Kanada-Québec 0.5 1.5 1 2.9 

Dánia 0.5 1.5 1.0 3.0 
European Union 0.5 1.5

Németország (AGS) 0.5 1.5 0.5 (1) 1.5 (1) 
Németország (DFG) 0.5 1.5 0.5 1.5 

Magyarország    1.5 
Olaszország   0.5 1.5 

Japán 0.5    
Lengyelország  1.5  9 

Spain   0.5 1.5 
Svédország 0.5 1.5 (1) (3) 

Svájc 0.5 1.5 0.5 1.5 
Hollandia    1.5 

USA-NIOSH   0.5 (1) 1.42 (1) 
USA-OSHA   1 3 

Egyesült Királyság   0.5 1.5 
 

      Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
     
     Megjegyzés: (1) 15 perces átlagérték 
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8.2. Expozíciós határértékek 
A hipokloritra nem határoztak meg foglalkozás-egészségügyi expozíciós határértéket. 

 

8.2.1. DNEL/PNEC-értékek dolgozókra: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés) DNEL: 3.1 mg/m
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (belégzés)  DNEL: 3.1 mg/m

3 

Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés) DNEL: 1.55 mg/m

3 

Hosszú távú expozíció – lokális hatások (belégzés)  DNEL: 1.55 mg/m

3 

Hosszú távú expozíció – lokális hatások (bőrön át)  DNEL: 0.5 % 

3 

DNEL/PNEC-értékek lakosságra: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés) DNEL: 3.1 mg/m
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások (belégzés)  DNEL: 3.1 mg/m

3 

 Hosszú távú – szájon át     DNEL: 0.26 mg/kg ts/nap 

3 

Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés) DNEL: 1.55 mg/m
Hosszú távú expozíció – lokális hatások (belégzés)  DNEL: 1.55 mg/m

3 

Hosszú távú expozíció – lokális hatások (bőrön át)  DNEL: 0.5 % 

3 

 
 
 PNEC vízi (édesvizi)     0.21 µg/l  
 PNEC vízi (tengervíz)     0.042 µg/l  
 PNEC vízi (váltakozó kibocsátás)    0.26 µg/l 
 PNEC STP       0.03 µg/l 
 PNEC szájon át      11.1 mg/kg táplálék 
 PNEC üledék (tengervíz)     Nincs expozíció üledékben. 
 PNEC talajban      Nincs expozíció talajban. 
 
8.2.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.3. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.4. Egyéni óvintézkedések 
8.2.4.1. Szem / arcvédelem: Védőszemüveg oldalvédelemmel. 
8.2.4.2. Kézvédelem: Az érintkezés ráfröccsenés útján lehet szakaszos és hosszantartó. Használjon PVC kesztyűt. A kesztyűk 

vastagsága 1,2 mm. 
8.2.4.3. Bőrvédelem: A munkahelyen: vízhatlan ruházat és lábbeli. Beavatkozás baleseti helyszínen: Teljes vegyi védőfelszerelés 

lábbelivel. 
8.2.4.4. Légzésvédelem: Elégtelen szellőzés esetén viseljük a szükséges légzőkészüléket. 
8.2.4.5. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 

viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A 
műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: A helyi és a nemzeti szabályozások szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: áttetsző folyadék (20 °C, 1013 hPa) 
Szín: sárga 
Szag: klór szagú 
Szagküszöbérték: nincs adat. 
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9.1.2. Alap adatok 
pH (20 o

 

C): A nátrium hipoklorit oldatok pH értéke lúgos. Egy 5%-os nátrium-hipoklorit oldat pH értéke pH = 12.52 
értékben lett meghatározva 19.1 °C-on a tiszta vizsgálati anyagra vonatkozóan és pH = 10.30 21.3 °C-on 1%-os (m/v) oldat 
esetén.  

Olvadáspont (o

(tisztaság: 24.3 %-os klórtartalom, 1013 hPa) 
C):  -28.9 °C  

 
Forráspont (o

 

C):  Mivel a nátrium-hipoklorit oldat egy szervetlen só vizes oldata, az oldat melegítésekor a víz 
elpárolog. A víz eltávolítása után fehér kristályok látszanak a vizsgálati edény alján és a 
forráspont nem meghatározható. 

Lobbanáspont (o

(tisztaság: 24,3%-os klórtartalom)  
C):  Lobbanáspont (zárt téri) nem volt megfigyelhető 111 °C –ig. 

 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):  Egy ilyen folyadék esetében, mint például a nátrium-hipoklorit vizes 
oldata, az elsődleges gyulladási érték a lobbanáspont. Lobbanáspont nem volt megfigyelhető 111 °C –ig. Így az anyagot 
nem tekintjük gyúlékonynak.  

Gyúlékonysági vizsgálat elvégzése vízzel való kapcsolata révén nem szükséges, mivel az anyag értékesítése és 
felhasználása vizes oldatban történik, valamint a kezelésével és felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok nem jelzik 
azt, hogy az anyag reakcióba lépne vízzel. 

Öngyulladási tulajdonságok/pirofórikus tulajdonságokra vonatkozó vizsgálatok nem szükségesek, mivel a kezelésével és 
felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok nem mutatják annak jelét, hogy az anyag meggyulladna vagy reakcióba 
lépne a levegővel. 

 

Öngyulladás: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően a levegőben nem gyúlékony 
folyadékokra vonatkozóan nem szükséges vizsgálat/tanulmány elvégzése. A nátrium-hipoklorit oldatnak nincs lobbanási 
pontja 111°C-ig, ez az a hőmérséklet, ahol az anyag el kezd bomlani. Ily módon, a nátrium-hipoklorit oldat nem gyúlékony 
a levegőben és öngyulladási vizsgálat elvégzése nem szükséges.   

 

Gőznyomás:   2.5 kPa (20°C). 

Relatív sűrűség:   D (21.2°C/4 °C) = 1.300 (24.3 %-os klórra) 

Vízoldhatóság:   1 kg/l (25°C). A nátrium hipoklorit vízzel teljes mértékben elegyíthető. 

Megoszlási hányados:  n-oktanol/víz: -3.42 log Pow 

Viszkozitás (mPa s):  6.4 (dinamikus, 20°C) 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően, 
robbanási tulajdonságokra vonatkozó vizsgálat elvégzése nem szükséges, mivel a nátrium-hipokloritban nem 
szerepelnek olyan vegyi anyagok/csoportok, amelyek robbanási tulajdonságokkal rendelkeznek. 
 
Oxidáló tulajdonságok: A nátrium-hipoklorit nem rendelkezik oxidáló tulajdonságokkal. 
 

9.2. Egyéb információk 

Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően a részecske méretének 
meghatározására vonatkozó vizsgálat elvégzése nem szükséges, mivel a nátrium-hipoklorit nem szilárd vagy granulált 
formában kerül értékesítésre vagy felhasználásra.  

Henry állandó:  HOCl: H = 0.097 Pa m3mol

            OCl

-1  

-: H = 0.017 Pa m3mol

Disszociációs állandó: K = 2.9 x 10

-1 
-8 

Hőstabilitás: nem stabil 

 (25 °C); pK = 7.53 

Felületi feszültség: 82.4 mN/m (20.2-20.3°C) 
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Stabilitás a szerves oldószerekben és a fontos degradációs termékek azonosítása: Nem alkalmazható. A REACH IX. 
mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően a szerves oldószerekben történő stabilitása és a kapcsolódó 
bomlástermékeknek az azonosítása nem szükséges, mivel a nátrium-hipoklorit szervetlen anyag. 

 

Öngyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően a levegőben 
nem gyúlékony folyadékokra vonatkozóan nem szükséges vizsgálat elvégzése. A nátrium-hipoklorit oldatnak nincs 
lobbanási pontja 111°C-ig, ez az a hőmérséklet, ahol az anyag el kezd bomlani. Ily módon, a nátrium-hipoklorit oldat nem 
gyúlékony a levegőben és öngyulladási vizsgálat elvégzése nem szükséges. 

 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Az anyag erős oxidálószer és heves reakcióba lép éghető és redukáló anyagokkal, tűz és robbanás 
veszélyt okozva. A vizes oldat erős bázis, hevesen reagál savakkal és korrozív hatású. Megtámadja a fémeket. 

10.2. Kémiai stabilitás: Az oldat stabilitása idővel csökken, hő-, fény hatására és szennyeződések jelenlétében (vas, nikkel, 
réz, kobalt, alumínium, mangán maradványok) a bomlás gyorsabb. Veszélyes reakciók lehetségesek! 

10.3. Kerülendő körülmények: A hőmérsékletet 15-25 °C között kell tartani. A termék érzékeny a fényre. 
10.4. Nem összeférhető anyagok: Savak (hevesenen bomlik klór felszabadulás közben), fémek (bomlik oxigénkeletkezés 

közben), éghető anyagok. 
10.5. Veszélyes bomlástermékek: klór, hipoklórossav, nátrium-klorát. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 

 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
11.1.1. Akut toxicitás – szájon át 

Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkány (hím)  LD50=1100 mg/kg testsúly (Cl2-ként elérhető NaClO) 

11.1.2. Akut toxicitás - inhalációs 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

  Patkány (hím)  LC50 (1h) > 10.5 mg/l levegő  
11.1.3. Akut toxicitás – bőr 

Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
  Nyúl (hím/nőstény)  LD50 > 20000 mg/kg testsúly 
11.1.4. Bőrkorrózió / bőrirritáció 

Bőrmaró 1B 
A nátrium-hipoklorit bőr irritációjának hatására vonatkozó vizsgálatot végeztek el. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
nátrium-hipoklorit, 5.25%, enyhén irritáló volt nyulak és tengerimalacok esetében. 

11.1.5. Súlyos szemkárosodás / szemirritáció 
Szemkár 1. 
Két szem irritációra vonatkozó vizsgálatot végeztek el. Újzélandi fehér nyulakat és majmokat kezeltek körülbelül 5%-os 
nátrium-hipoklorit oldattal. Irritáció jeleit figyelték meg a szaruhártyában, a szivárványhártyában és a kötőhártyában.  

11.1.6. Légzőszervi irritáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
A nátrium-hipoklorit érzékszervi, légzőszervi irritációjának a hatását egereken végzett vizsgálat során értékelték egy 
nátrium-hipoklorit aeroszollal (10% w/w), néhány annak klór tartalmával kapcsolatos érzékszervi irritációra vonatkozó 
reakciót figyeltek meg. Az önként jelentkező embereken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a nátrium-hipoklorit 0.5 
ppm koncentráció fölött irritáló a légutak számára. 

11.1.7. Bőrszenzibilizáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

  Tengeri malac (hím/nőstény)       Nem érzékenyítő. 
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11.1.8. Csírasejt mutagenitás/mutáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  
A rákkeltő hatásra és reprotoxicitásra vonatkozó tanulmányok eredményeit figyelembe véve, a nátrium-
hipokloritot/hipoklórossavat nem tekintik genotoxikusnak/mutagénnek. 
Genetikai toxicitás negatív. 

11.1.9. Rákkeltő hatás – szájon át 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány (hím/nőstény) LOAEL=100 mg/kg testsúly/nap 
11.1.10. Rákkeltő hatás - inhalációs 

Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A klórral végzett tanulmányok esetében rákkeltő hatásra utaló jeleket nem figyeltek meg (kereszthivatkozás). 

11.1.11.  Rákkeltő hatás - bőr 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A dermális rákkeltő hatásra vonatkozó vizsgálatokban a bőrre felvitt nátrium-hipoklorit nem eredményezett bőr tumorokat 
egerek esetében. 

11.1.12. Reprodukciós toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány (hím/nőstény) NOAEL > 5 mg Cl-ben kifejezve/kg testsúly/nap 
11.1.13. Ismételt dózisú toxicitás 

 Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Ismételt dózisú toxicitás – szájon át 

Patkány (hím/nőstény) NOAEL = 50 mg/kg testsúly/nap 
11.1.14. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): STOT egy. 3 

A nátrium-hipoklorit érzékszervi, légzőszervi irritációjának a hatását egereken végzett vizsgálat során értékelték egy 
nátrium-hipoklorit aeroszollal (10% w/w), néhány annak klór tartalmával kapcsolatos érzékszervi irritációra vonatkozó 
reakciót figyeltek meg. Az önként jelentkező embereken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a nátrium-hipoklorit 0.5 
ppm koncentráció fölött irritáló a légutak számára. 

11.1.15. Aspirációs veszély 
Nincs osztályozva. A rendelkezésra álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A hipoklorit oldatoknak alacsony a szájon át történő akut toxicitás értéke.  

12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

A nátrium hipoklorit vizes oldatban instabil. 
Vízi, Akut 1 

Édesvíz: rövid távú toxicitás: Daphnia magna (48 h) LC50= 0.141 mg aktív klór/l 
Rövid távú toxicitás halakra: 

Édesvizi halak     LC50=0.06 mg/l 
Tengeri halakra     LC50=0.032 mg/l 

Hosszú távú toxicitás halakra: 
Tengeri halakra     NOEC=0.04 mg/l 

Rövid távú toxicitás vizi gerinctelen állatokra: 
Édesvíz: Daphnia magna (48 h)   EC50=0.141 mg/l 
Tengervíz: Crassostrea virginica (48 h)   EC50=0.026 mg/l 

Rövid távú toxicitás vizi gerinctelen állatokra: 
Tengeri gerinctelenek:     NOEC=0.007 mg/l 

12.1.2. Toxicitás vizi algákra és cianobaktériumokra 
Kockázatértékelésnél a NOEC 0.0021 mg FAC/l értékét használják a PNEC (vízi) kiszámítására édes és sós vizekre, amit 
egy laboratóriumi mikrokozmosz tanulmányból származtatnak.  

12.1.3. Toxicitás az édesvizi növényekre az alga kivételével 
Egy édesvízi edényes növény, a Myriophyllum spicatum vizsgálata NOEC növekedést mutatott (4 napi expozíció során)= 
0.02mg TRC/l. 50%-os növekedésakadályozás/késleltetés fordul elő 0.1 - 0.4 mg TRC/l tartományban. 

12.1.4. Toxicitás mikroorganizmusokra 
A légzés akadályozása aktív iszapban 0,37 mg/l Cl2 hozzáadásával kezdődött és a 100%-ot 37 mg/l Cl2 hozzáadásával 
értek el. Az EC50 értékét 3 mg/l Cl2 értékben határozták meg. 
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12.1.5. Üledék toxicitás 
Adatelhagyás. A hipoklorit talajjal való érintkezése révén gyorsan szétoszlik, a DT50 < 1 perc, így a hosszú távú hatásai 
nem valószínűek és következésképpen az üledékben előforduló organizmusokra vonatkozó hosszú távú toxicitási 
vizsgálatok nem szükségesek. Továbbá a REACH X. számú mellékletének 2. oszlopának megfelelően, az üledékek 
organizmusaira vonatkozó hosszútávú toxicitási vizsgálatok végrehajtása nem szükséges, mivel a kémiai biztonsági 
értékelés eredményei nem indokolják az anyag és/vagy kapcsolódó bomlástermékek hatásának további vizsgálatát az 
üledékekben előforduló organizmusokra vonatkozóan. 

12.1.6. Szárazföldi toxicitás 
A REACH IX. és X. számú mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően szárazföldi toxicitási vizsgálatok elvégzése nem 
szükséges, mivel az egyensúlyi eloszlás módszerét alkalmazták a veszély értékelésére. Az anyagnak nincs magas talaj 
felszívódási képessége és nem perzisztens. Továbbá, a hipoklorit talajjal való érintkezése révén gyorsan szétoszlik DT50 
< 1 perc. Emiatt a hosszú távú toxikológiai hatásai nem valószínűek és következésképpen szárazföldi toxicitásra 
vonatkozó vizsgálatok nem szükségesek. Ezen kívül, a kémiai biztonsági értékelés eredményei nem indokolják az anyag 
és/vagy kapcsolódó bomlástermékek hatásának további vizsgálatát a szárazföldi organizmusokra vonatkozóan.  

12.1.7. Toxicitás madarakra 
Ebben a madarakra vonatkozó ismételt dózisú japán fürjekkel folytatott toxicitási tanulmányban a NOEL 200 mg klór/l 
értékben lett meghatározva. Kisebb, de funkcionális vizsgálatokra alapozva a LOEL 400 mg klór/l értékű volt. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
A nátrium hipoklorit nem perzisztens. 
Lebomlás: a hipoklorit egy erősen reaktív vegyület, ami talajban és a szennyvíz elvezető csatornában előforduló szerves 
anyagokkal gyorsan reakcióba lép. Vízben egyensúlyi állapot van a hipoklórossav és a hipoklorit anion között a 
környezeti pH értékén.  
Szervetlen vegyületeket nem lehet vizsgálni könnyű biolebonthatóság szempontjából. Ezt a REACH rendelet VII. 
mellékletének 2. oszlopa támasztja alá: “Ha az anyag szervetlen, a vizsgálatot nem kell elvégezni”. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nem alkalmazható.  
Ez az anyag azonnal reakcióba lép szerves és minden oxidálható anyaggal. Emiatt a IX. mellékletnek megfelelő 
bioakkumulációs vizsgálat technikailag nem valósítható meg. Továbbá, az elméleti logKow = -3,42 szerint mérgező 
anyagok felhalmozódás nem valószínű. 

12.4. A talajban való mobilitás: Nem alkalmazható. 
A hipoklorit mint szervetlen anyag végtelen vízoldékonysággal és nagyon alacsony megoszlási hányadossal talajban 
nagy mobilitásúnak tekintendő. 

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredményei 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 

12.6. Egyéb káros hatások 
Fototranszformáció levegőben: Felezési idő levegőben: 115 nap 
Fototranszformáció földön: nincs elérhető adat. 
A nátrium-hipoklorit (nap) fényérzékenysége magas, valós környezeti körülmények között a felezési idő 12 perc pH=8 
értéknél (OCl-) és 60 perc pH=5 értéknél (HOCl). 
Adszorpció / Deszorpció: Nem alkalmazható. A REACH VIII. mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően 
adszorpciós/deszorpciós vizsgálat elvégzése nem szükséges, mivel a nátrium- hipoklorit adszorpciós potenciálja 
alacsonynak valószínűsíthető (kalkulált log Koc  =  -2.97- 1.12).  
Ózonlebontó potenciál: Mivel a hipoklórossav nem tartalmaz szén-szén kettős kötést, sem acetilén hármas kötést, nem 
várható, hogy reagál az ózonnal. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
Ne juttassuk közvetlenül csatornára, környezetbe. Sósavval való semlegesítése tilos. Hígítsuk vízzel. A szennyezett vizet 
nátrium-tioszulfát oldattal semlegesítsük. A szennyvizet későbbi felhasználásra/ártalmatlanításra nyerjük vissza. 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék/csomagolás ártalmatlanítás 

Termék: A feleslegessé vált kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A keletkező hulladék kezelése a 
helyi szabályozásnak megfelelően az erre szakosodott cégeknél történjen, a veszélyes hulladékra vonatkozó előírások 
szerint.  
Csomagolás: A tisztítatlan csomagolás/konténer a termékkel megegyező módon kezelendő. A csomagolóeszköz tisztítás 
után újrafelhasználható. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 1791 
14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: Nátrium hipoklorit oldat 
 Nyelv: Magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 

Osztályozási kód: C9 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző címke (címkék): 8 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: igen 
14.6. A felhsználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS szám: F-A, S-B 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző 
 
 
15. Szabályozással kapcsolatos információk 
  
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi intézkedésekről 

A nátrium hipoklorit nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
A klór szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében : 10 tonna 
a  9 cikk értelmében : 25 tonna. 
A nátrium hipoklorit besorolható az Európai Parlament és Tanács 98/8/EK Irányelve a biocid termékek forgalomba 
hozataláról szóló rendelet V. mellékletébe. 
OTH (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)-engedély: 
Nátrium-hipoklorit oldat ivó- és uszodavízben fertőtlenítőként történő forgalmazása: OTH 4865-2/2008  
Nátrium-hipoklorit oldat ivóvízben, uszodavízben, egyéb vizekben fertőtlenítőként történő forgalomba hozatala: OTH 
3010-2/2010 
OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)-engedély: 
6151-2/1998 OÉTI 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 

 
 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 
 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról. 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 
 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 Euro Chlor útmutatók (www.eurochlor.org) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer)http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 
16. Egyéb információk 

 
16.1. Melyik pontban módosult a biztonsági adatlap előző változata: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak 

 
CAS szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai Biztonsági Jelentés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
ES: Expozíciós forgatókönyv 
FAC: szabad klór 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
NACE: The statistical classification of economic activities in the European Community (Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés Européennes) 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STOT: Célszervi toxicitás 
SU: Felhasználási szektor 
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STP: szennyvízkezelő telep 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
TRC: teljes maradék klórmennyiség 
ts/nap: testsúly/nap 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások:  

A nátrium-hipoklorit (EC: 231-668-3) regisztrációs dossziéja. 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008 EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1207/2009/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Bőrmaró 1B Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, akut 1 Kísérleti adatok alapján. 

Fémre maró 1 Kísérleti adatok alapján. 
Szemkár 1 Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
  

R-mondatok: 
 
R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 
R34  Égési sérülést okoz. 
R37 Izgatja a légutakat. 
R50 Nagyon mérgező a vizi élővilágra. 
 
S-mondatok: 

  
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S28  Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg). 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S50  Savval nem keverhető. 
S61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap) 

  
H-mondatok: 

  
H290  Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314  Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H318  Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

  
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

  
P260    A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell                 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.  
P310    Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P403+P233  Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

                                                 Nátrium-hipoklorit oldat 

 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosítás 

Anyagnév: kénsav 
Márkanév: KÉNSAV 
Indexszám: 016-020-00-8 
EK-szám: 231-639-5 
CAS-szám: 7664-93-9 
CAS szerinti elnevezés: sulphuric acid (angol) 
IUPAC név: sulphuric acid (angol) 
REACH regisztrációs szám: 01-2119458838-20-XXXX 
Az anyag típusa: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Szervetlen anyagok előállítása (műtrágyák), szerves 

szintézisben szulfonálásra, kőolaj finomításra, ércek feltárására, stb. 
 
1.2.1. Ellenjavallt felhasználás: 

Ne használja olyan termékhez, ami közvetlenül érintkezik a bőrrel. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
  A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476-6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 

2. A veszély meghatározása 
 

2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
  

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Bőrmaró 1A H314 Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz. 
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Egyedi koncentráció-határértékek: 
Koncentráció tartomány (%): >= 15 % 

Veszélyességi kategóriák:    Bőrmaró 1A;  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 
Koncentráció tartomány (%): 5<= C < 15 

Veszélyességi kategória:  Bőrirrit. 2; 
  H315 Bőrirritáló hatású. 

Szemirrit. 2; 
   H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

 
2.1.2. A 67/548/EGK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
C - Maró R35 Súlyos égési sérülést okoz. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S26  Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S30  Soha nem szabad vizet hozzáadni. 
S45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 15 % 
Osztályozás:  C - Maró 

 R35 Súlyos égési sérülést okoz. 
 

Koncentráció tartomány (%): 5<= C < 15 
Osztályozás Xi – Irritatív 
  R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. 

 
Megjegyzések: 

B  megjegyzés 
 

 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

 
Termékazonosító: KÉNSAV 
Anyag: kénsav 
Indexszám: 016-020-00-8 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

 
 
                  GHS05 
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Figyelmeztetés: Veszély. 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H314   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le 

kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 
Megjegyzések:  
B megjegyzés 
Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és ezért 
eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. Ebben az esetben az anyag 
szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés hiányában azt kell feltételezni, hogy a 
százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Nincs adat. 
 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok  
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus koncentráció 

% (w/w) 

kénsav 231-639-5 7664-93-9 75-98 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: Minden esetben azonnal forduljunk orvoshoz. 
4.1.1. Belégzés esetén: A sérült személyt vigyék azonnal friss levegőre. Ha fennáll az a lehetőség, hogy savgőzök vannak még 

a levegőben, akkor a mentést végző személy viseljen megfelelő gázálarcot vagy sűrített levegős önmentő 
légzőkészüléket. A sérült személyt tartsák melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs légzés, a légzés szabálytalan, vagy 
ha légzésbénulás jelentkezik, megfelelően képzett személy alkalmazzon mesterséges légeztetést, vagy adjon oxigént. Az 
elsősegélynyújtó személy számára veszélyt jelenthet a szájból szájba történő lélegeztetés. Eszméletvesztés esetén a 
sérültet helyezzék stabil oldalfekvésbe, és azonnal forduljanak orvoshoz. Biztosítsák a szabad légutakat. A szoros 
ruházatot, például a gallért, nyakkendőt, derékszíjat illetve övrészt meg kell lazítani. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyezett bőrt bő vízzel öblítsék le.  A szennyezett ruházatot és cipőt távolítsák el. A 
leöblítést folytassák legalább 10 percig. A vegyszer okozta égési sérüléseket orvosnak azonnal el kell látnia. A ruházatot 
ismételt használat előtt ki kell mosni. A cipőt ismételt használat előtt alaposan ki kell tisztítani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A szemet folyó vízzel, legalább 15 percen keresztül azonnal ki kell öblíteni, közben a 
szemhéjakat nyitva kell tartani. 
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4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat vízzel ki kell öblíteni. Lenyelés esetén bőségesen itassanak vizet a beteggel. 
4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: A sérültet fekvő helyzetben, eszméletvesztés veszélye esetén stabil oldalfekvésbe kell 

helyezni és így szállítani. A tüdővizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés 
fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.   

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Maró hatású. Belégzés esetén égő érzés, torokfájás, 
köhögés, nehézlégzés. Bőr és szem érintkezés esetén vörösség, fájdalom, súlyos égések. Lenyelés esetén hasi fájdalom, 
égő érzés, sokk, ájulás. Az anyag aeroszoljának ismétlődő vagy tartós expozíciója hatással lehet a tüdőre. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:. A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag  
A megfelelő oltóanyag: Tűz esetén használjanak vízpermetet (vízködöt), oltóhabot, száraz oltóport vagy/ és széndioxidot.  
Az alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle, pl. 
kén-oxidok szabadulnak fel. Számos anyaggal hevesen reagál, különösen szerves anyagokkal, annyi hő felszabadulása 
közben, ami tüzet vagy robbanást okozhat. Ezen kívül, fémekkel való reagálás közben fejlődő hidrogén a levegővel 
robbanó elegyet képezhet. Tűz vagy magas hőmérséklet esetén növekszik a nyomás, és a tartály szétrobbanhat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:  
 Tűz esetén hűteni kell a hordókat pl. vízpermettel, de el kell kerülni, hogy az anyag vízzel érintkezzen. 
 Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak megfelelő védőeszközöket és zárt rendszerű, túlnyomásos légzőkészüléket 

(SCBA) kell viselniük, amely az egész arcot befedi.     
5.4. Egyéb információ: Nem éghető. Sok reakció tüzet vagy robbanást okozhat. Nem érintkezhet gyúlékony és éghető 

anyagokkal. 
 Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „E” (Nem tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi 

személyzettel. Ki kell üríteni a területet.  A szél irányával merőlegesen/ellentétesen kell elhagyni a területet, hogy 
elkerüljék a gőzök belélegzését. A szennyezés-mentesítést csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen 
személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell az illetékes 
hatóságot, ha az anyag környezeti szennyezést okoz (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Személyi kockázat esetén, vagy megfelelő kiképzés hiányában semmiféle tevékenység 
nem végezhető. A felesleges illetve védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tartsák távol. A kiömlött anyagot ne 
érintsék meg, és ne lépjenek bele. A gőzt illetve párát ne lélegezzék be. Gondoskodjanak megfelelő szellőztetésről.   

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: El kell kerülni a kiömlött anyag szétszóródását és szétterülését. Meg kell akadályozni 
az anyag víz- és szennyvíz csatornahálózatba kerülését.  Meg kell akadályozni, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a 
földalatti és felszíni vizekbe kerüljön.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
 Nagymértékű anyagkijutás: Ha kockázatmentesen megvalósítható, akkor állítsák meg a kiömlést. Távolítsák el a 

tartályokat arról a területről, ahol az anyag kiömlött. Előzzék meg az anyag lefolyókba, vízfolyásokba, alagsori 
helyiségekbe illetve zárt területekre kerülését. A kiömlött anyag szétterjedését állítsák meg, az anyagot éghetetlen, 
nedvszívó anyaggal, pl. homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassák fel, és a helyi előírásoknak megfelelően 
helyezzék gyűjtőtartályba. A kiömlött anyag nátrium-karbonáttal, szódabikarbónával vagy nátrium-hidroxiddal 
semlegesíthető. Az ártalmatlanítást bízzák engedéllyel rendelkező hulladékártalmatlanítási vállalkozóra. A szennyezett 
nedvszívó anyag a kiömlött termékhez hasonló veszélyt jelenthet.  
Kismértékű kiömlés: Ha kockázatmentesen megvalósítható, akkor állítsák meg a kiömlést. Távolítsák el a tartályokat arról 
a területről, ahol az anyag kiömlött. Az anyagot hígítsák fel vízzel, a vízben oldódó anyagot töröljék fel, vagy itassák fel 
semleges hatású száraz anyaggal, és helyezzék el megfelelő hulladékgyűjtő tartályban. Az ártalmatlanítást engedéllyel 
rendelkező hulladékártalmatlanítással foglalkozó végezze.  

6.4. Hivatkozás más pontokra:  
Lásd a vészhelyzeti kapcsolatra vonatkozó információt az 1. szakaszban, a hulladékkezelésre vonatkozót a 13. 
szakaszban.  
Használni kell az előírt védőfelszereléseket (8. szakasz). 
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7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Viseljenek megfelelő egyéni védőeszközöket. A termék szembe, bőrre és a ruházatra kerülését meg kell 

akadályozni. A gőzt és párát tilos belélegezni. Az anyagot tilos lenyelni. Amennyiben az anyag rendes felhasználás során 
veszélyt jelent a légző rendszerre, csak megfelelő szellőztetés mellett szabad használni, vagy megfelelő légzőkészüléket 
kell viselni. Az anyagot az eredeti tárolóedényben vagy más jóváhagyott, kompatibilis anyagból készült tartályban kell 
tárolni, és két használat között a tartályt szorosan lezárva kell tartani. Lúgoktól távol kell tartani. Az üres tartályban 
visszamaradhat bizonyos mennyiségű termék, így az veszélyt jelenthet. 
 Az elhasznált levegőt kizárólag megfelelő légszűrőn vagy gázmosó berendezésen keresztül szabad kiengedni. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: Tilos az étkezés, ivás és dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása 
és feldolgozása történik. A munkavállalók étkezés, ivás és dohányzás előtt mossák meg a kezüket és az arcukat.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A helyi szabályozásoknak megfelelően 
kell tárolni. Saját tartályában, közvetlen fénytől védve, száraz, hideg, jól szellőztetett területen tárolható, elkülönítve az 
összeférhetetlen anyagoktól, az ételtől és italtól. El kell különíteni a lúgoktól. Felhasználásáig szorosan lezárt és tömített 
fémhordókban tárolható. A kinyitott tartályokat gondosan kell visszazárni Tilos az anyagot jelöletlen tartályokban tárolni. A 
környezeti szennyeződés elkerülésének érdekében megfelelő tartályt kell használni. Tömény kénsav tárolására 
acéltartály, hígabb kénsavra gumival vagy ólommal bevont tartály alkalmazható. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): n/a. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
A lényeges expozíciós útvonalak: 
 Humán expozíció: szájon át, bőrön át, belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
  Az expozíció mintázata: véletlen/ritka, esetenkénti. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
  

Anyag: kénsav 
CAS-szám: 7664-93-9 
 

Országok Határérték 
(8 órás) 

Határérték 
(rövid távú) 

mg/m mg/m3 
Ausztria 

3 
1 2 

Belgium 1 3 
Dánia 1 2
Franciaország 1 3
Németország (1) 0.1 0.1 
Magyarország 1 1 
Lengyelország 1 3 
Spanyolország 1 3 
Svédország 1 3 

 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
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8.1.1. DNEL/PNEC értékek: Nem elérhető. 
 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés:  
 Javasolt megfigyelési eljárások: Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket tartalmaz, 

személyi, munkahelyi, légköri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség a szellőztetés vagy egyéb szabályozó 
intézkedések hatékonyságának és/vagy annak a megállapítására, hogy szükség van-e légzésvédő eszközök 
használatára. 
Kockázatkezelési intézkedések: A foglalkozási expozíció ellenőrzése.  
Technikai intézkedések: Amennyiben a felhasználó tevékenysége következtében por, füst, gáz, pára vagy köd keletkezik, 
használjanak védőkamrát, helyi elszívó szellőztetést vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést, hogy a 
munkavállalók levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettsége az ajánlott vagy törvényileg előírt határértékek alatt 
maradjon. 

8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, valamelyik elfogadott szabványnak megfelelő 

védőszemüveget kell viselni a kifröccsenő folyadékok, pára, gázok illetve por miatt bekövetkező expozíció megelőzése 
érdekében. Ajánlott: zárt védőszemüveg vagy arcvédő maszk. 

8.2.2.2. Bőrvédelem 
Kézvédelem: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vegyszerek kezelése során minden esetben valamelyik 
jóváhagyott szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni. Ha a kesztyű 
beszennyeződik a termékkel, azonnal cseréljék le, és ártalmatlanítsák a vonatkozó nemzeti és helyi előírások szerint, <1 
óra (átlyukadási idő): Fluortartalmú gumi. 
Testvédelem: A test védelmére szolgáló személyi védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok 
függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt szakemberrel jóvá kell őket hagyatni. Ajánlott: vegyi 
anyagokkal szemben ellenálló védőruha. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjanak valamelyik jóváhagyott szabványnak 
megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A légzésvédőt az ismert vagy várható 
expozíciós szintek, a termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell 
kiválasztani. Ajánlott: Kombinált szűrő, pl. DIN 3181 ABEK, vagy zárt rendszerű légzőkészülék (SCBA).  

8.2.2.4.  Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: Vegyi anyagok kezelése után, étkezés, dohányzás és mosdó használat 
előtt, valamint a munkavégzési időszakok végén a kezet, az alkart és az arcot alaposan meg kell mosni. A potenciálisan 
szennyezett ruházat eltávolítására megfelelő technikákat kell alkalmazni. A szennyezett ruházatot ismételt használat 
előtt ki kell mosni. A munkaállomások közelében létesítsenek szemmosó helyeket és vészzuhanyokat.  

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: Technikai intézkedések: Ellenőrizni kell a szellőztetésből illetve a munkafolyamat 
során használt berendezésekből származó kibocsátást, amelynek meg kell felelnie a környezetvédelmi jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek. A kibocsátás bizonyos esetekben csak füstelnyelő berendezések vagy szűrők 
alkalmazásával, illetve a folyamatban résztvevő berendezések gépészeti módosítása segítségével csökkenthető az 
elfogadott szintre. 

 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:     folyékony (20°C, 1013 hPa) 
Szín:     színtelen 
Szag:     szagtalan 
Szagküszöb-érték:  Nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20o

Olvadáspont / fagyáspont:   (-34) – (+ 8)°C 
C):    Nincs adat. 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nincs adat. 
Lobbanáspont (nyílt téri):   Nem éghető. 
Párolgási sebesség:   Nincs adat. 
Tűzveszélyesség:    Nem tűzveszélyes.  
Gőznyomás:    0.284 – 0.00497 Hgmm (20°C) 
Gőzsűrűség  (levegő=1):   Nincs adat. 
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Sűrűség: 1.667-1.843 g/cm3

Oldékonyság (víz):  Vízzel korlátlanul elegyedik. 
 (15.6°C) 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz:  Nem alkalmazható.  
Öngyulladási hőmérséklet: Nem tűzveszélyes. 
Bomlási hőmérséklet: Nincs adat.  
Viszkozitás: Nem alkalmazható. 
Robbanásveszélyes tulajdonságok:  Nem alkalmazható.  
Oxidáló tulajdonságok: Erős oxidálószer. 
 

9.2.  Egyéb információk 
Erős vízelvonó szer. 

 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Az anyag erős oxidálószer és heves reakcióba lép éghető és redukáló anyagokkal. 
10.2. Kémiai stabilitás 

A termék stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Ha a tárolás és felhasználás normál körülmények között történik, nem várható 

veszélyes reakció. 
10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, vízzel való érintkezés. Hevesen reagál vízzel és lúgokkal. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Számos fémet megtámad, melynek során rendkívül gyúlékony hidrogéngáz keletkezik, 

amely a levegővel robbanóelegyet alkothat. Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: lúgok. 
Kerülendő anyagok: lúgok, kromátok, klorátok, szerves anyagok (pl.: cellulóz, gyapot, papír), fémek és víz. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 
bomlástermékek. 350°C felett kén-trioxid keletkezése mellett bomlik. 

 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Patkányok LD50 > 5000 mg/kg testsúly 
Akut toxicitás –belégzéssel: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Patkányok LC50 =  510 mg/m3

Akut toxicitás – bőrön át: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. A kénsav irritatív és/vagy maró hatása miatt a bőrön 
át történő expozíció nem releváns. 

 (2h) 

 
11.2.  Irritáció/korrózió  

Bőrkorrózió/bőrirritáció: 1A kategória 

 Emberi tapasztalat alapján az erős savak közismerten maró hatásúak. 
  Alacsony koncentráció: 

Nyulaknál nem irritáló hatású: A kénsavat semlegesítették NaOH-val. A kénsav semlegesítés utáni koncentrációja 48.4%. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nincs osztályozva. 

 Nyulak: a szemre nagy sérülés kockázatot jelent. 
Alacsony koncentráció: 

Nyulaknál nem irritáló hatású: A kénsavat semlegesítették NaOH-val. A kénsav semlegesítés utáni koncentrációja 48.4%.
  

11.3.  Szenzibilizáció: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt.  
 
11.4. Fejlődési toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
   Egerek (belégzés): nincs magzati károsodás (6-15 nap; 7 óra/nap). 
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11.5. Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 

11.6. Genetikus toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
In vitro: 

Echerischia coli: negatív 
In vivo: Nincs adat. 
 

11.7. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (STOT egy.): Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT ism.): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Patkányok (belégzés)  Adag: 2.37 mg/m3

 
 (14 hét) 

11.9. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 

12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Akut toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50 > 500 mg/l (96h) 
  Tengeri halak   LC50 = 100-330 mg/l (24 h) 
Krónikus toxicitás halakra: 

Édesvízi halak   EC50 = 4.5-5.1 (reprodukciós arányszám) 
Akut toxicitás vízi gerinctelenekre: 
  Daphnia magna   EC50 = 29 mg/l (24h) 
Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre: Nincs adat. 
Toxicitás az édesvízi növényekre: Nincs adat. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok   EC50 = 58 mg/l (120 h) 
12.1.2. Üledék toxicitás: Nincs adat. 
12.1.3. Szárazföldi toxicitás 

A talajban élő organizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Nincs adat. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás: Nincs adat. 
Toxicitás egyéb nem emlős szervezetekre: Nincs adat. 

12.1.4.  Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 

nem teljesülnek.  
 Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek.  

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Fotodegradáció: Nincs adat. 
Stabilitás vízben: A kénsav reagált a kálciummal és a magnéziummal vízben, szulfát sókat képezve. 
Stabilitás talajban: A kénsav nagyon mobil a talajban, ez a mobilitás növekszik a vízzel történő hígulással. 
Biodegradáció: Nincs biodegradáció.  

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs adat.  
12.4.  Egyéb káros hatások: A kénsav várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 

elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

H2SO4

12.6. Egyéb káros hatások: Nincs adat. 

, nem felelnek meg a perzisztencia, bioakkumuláció és a toxicitás kritériumoknak, ezért nem tekinthető PBT vagy 
vPvB anyagnak. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 06 01 01 

13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés: A maradék termék lúgos oldattal (pl.: mészhidrát, mésztej, szódaoldat, stb.) óvatosan 
semlegesíthető. A tisztítatlan csomagolást a termékkel megegyező módon kell kezelni. A szennyezett csomagolást a 
lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, 
arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes 
hulladék. 

13.1.2.  Hulladékkezelési módszerek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 1830 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KÉNSAV 51%-nál több savtartalommal 
  Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 

Osztályozási kód: C1 
14.4. Csomagolási csoport: II 
 Veszélyt jelző bárca: 8 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: nem. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS: F-A, S-B 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

  
 
15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1  Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről:  

A kénsav nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében.  
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 

törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 
 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyagra a kémiai biztonsági értékelést elvégezték. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

Bőrirrit.: Bőrirritáció 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EK-szám: az EINECS-, ELINCS-számok vagy NLP 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
H2SO4

IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
: Kénsav 

LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NLP: Már nem polimer 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy.: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism.: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
Szemirrit.: Szemirritáció 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: European Chemical Substances Information System 
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis). 

 
16.4. Az anyag osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 

 
Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint Osztályozási eljárás 
Bőrmaró 1A; H314 Emberi tapasztalat alapján. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R35 Súlyos égési sérülést okoz. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S30 Soha nem szabad vizet hozzáadni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
H-mondatok: 
 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
 

P-mondatok: 
 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN:  a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

 

Nyelv: Magyar 
Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 
KÉNSAV 

www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 
Magyarország

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Klór 
Terméknév: KLÓR 
Indexszám: 017-001-00-7 
EK szám: 231-959-5 
CAS szám: 7782-50-5 
CAS szerinti elnevezés: Klór 
IUPAC név: Klór 
REACH regisztrációs szám: 01-2119486560-35-0002 
Az anyag típusa: 
  Összetétel: egy összetevőjű anyag 
  Származás: szervetlen 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: intermedier 
A klórt legnagyobb mennyiségben a szerves és szervetlen vegyipar használja fel. Legnagyobb felhasználók pl. a 
műanyagipar és cellulózgyártás, stb. 
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Sorszám 
Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Eljárás kategória 
(PROC) 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória (ERC) 

Végfelhasználói 
ágazat (SU) 

1 Klór gyártása 

PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 
PROC 4 
PROC 8b 
PROC 9 

ERC 1 
ERC 2 

SU 8 
SU 10 

2 
Intermedier szintézisek során  
szigorúan ellenőrzött  
körülmények között 

PROC 1 
PROC 2 
PROC 3 

ERC 6a 
SU 8 
SU 9 

 
1.2.2.  Ellenjavallt felhasználások: Nem alkalmazható. 
1.2.3. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövegét lásd a 16.6. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

 SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Megjegyzés: Önosztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint 

 
Veszélyességi osztályok /  
kategóriák

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Oxid. gáz 1
 

H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, 
oxidáló hatású. 

 

Nyomás alatt lévő gáz H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására 
robbanhat. 

 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.  
Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
Akut tox. 2 H330 Belélegezve halálos.  
STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. Érintett szervek: 

Légzőszervek 
Expozíciós útvonal: 
Belégzés 

Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. M-Faktor: 100 
 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
T – Mérgező R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 

 
Xi – Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 

 
N – Környezetre veszélyes R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

 
C- Maró  

 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S9  Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 

 
Egyedi koncentrációs határérték: 

Koncentráció tartomány (%): >= 0.25 
Osztályozás: 

N – Környezetre veszélyes; R50 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termék azonosító: KLÓR 
Anyag: klór 
Indexszám: 017-001-00-7 

 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

     
 
  GHS03  GHS04 GHS06 GHS09 

 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H330 Belélegezve halálos. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P370+P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P410+P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 

 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 

 
Megjegyzések: 
U megjegyzés - 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. 

 
2.3. Egyéb veszélyek 

Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 

Anyagnév: Klór 
Indexszám: 017-001-00-7 
EK szám: 231-959-5 
CAS szám: 7782-50-5 
Jellemző koncentráció: 99% (w/w) 
Koncentráció tartomány: >= 95— <= 100 % (w/w)  

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.1.1. Belégzés esetén: 

A sérülteket ki kell vinni a szennyezett területről mihelyt lehetséges: rögzítsük kényelmes, félig ülő helyzetben, 
nyugalomba, szennyeződésmentes és jól szellőző helyen. A hideg levegőre a sérült érzékeny! 
Szükség esetén oxigén vagy újraélesztés. Szájból-szájba lélegeztetés tilos! 
Haladéktalanul kérjünk orvosi segítséget minden esetben.  
Tartsuk melegen. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: 
Azonnal vigyük a sérültet zuhany alá. 
Távolítsuk el a szennyezett cipőt, zoknit és a ruházatot; mossuk le az érintett személyt folyóvízzel. 
Azonnal orvoshoz kell fordulni minden esetben. 
Tartsuk melegen (takaró), biztosítsunk tiszta ruházatot. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: 
Öblítsük a szemeket a lehető leghamarabb folyó vízzel legalább 15 percig, miközben a szemhéjat tartsuk tágra nyitva.  
Haladéktalanul kérjünk orvosi segítséget minden esetben. 

4.1.4. Lenyelés esetén: 
Kockázat nem lehetséges, mivel a klór gáz halmazállapotú.  

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: 
Friss levegő, nyugalom. Félig-ülő helyzet. Mesterséges lélegeztetés szükséges lehet. Orvosi ellátást kell igénybe venni. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Könnyeztető. Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légzőrendszerre. Belégzése tüdõgyulladást és tüdõödémát 
okozhat, reaktív légúti diszfunkcionális szindrómát (RLDS) eredményezve. 
Folyadék esetén, gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Az expozíció jóval a foglalkozás egészségügyi határérték 
(OEL) felett halálhoz is vezethet. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek. Az anyag hatással lehet a tüdőre, okozhat 
krónikus bronchitist. Az anyag hatással lehet a fogakra, okozhat fogromlást. A tüdõvizenyõ tünetei gyakran csak néhány 
órával késõbb jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. 
A klór a nyálkahártya nedvességével maró hatású sósavat képez. 
Nagy töménységű klórgáz az izzadt, nedves bőrfelületen égési sebhez hasonló felmaródást okoz. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Nyugalomba helyezés és orvosi megfigyelés. Meg kell fontolni a megfelelő belégzés terápia azonnali alkalmazását orvos 
vagy általa felhatalmazott személy által. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: 
A környezetben lévő tűznek megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. 
Nem alkalmas oltóanyag: 
Szén-dioxid. El kell kerülni a cseppfolyós klór vízsugárral való érintkezését, oltóhabbal kell befedni. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek 
Nem éghető. Érintkezve gyúlékony anyagokkal tüzet okozhat, vagy robbanást.  
Érintkezve szerves anyagokkal tüzet okozhat, illetve heves robbanásokat.  
Érintkezve ásványi anyagokkal tüzet okozhat, illetve heves robbanásokat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Minden esetben viseljen sűrített levegős önmentő készüléket. A beavatkozás közvetlen közelében teljes védelmet nyújtó 
saválló ruhát viseljen. A beavatkozást követően, tisztítsa meg a felszerelést (le kell zuhanyozni, távolítsa el a ruházatot 
óvatosan, tisztítás és ellenőrzés). 
További információk 
Tűz esetén: hűteni kell a palackot vízpermettel, de az esetleg felszabaduló klór lehetőleg ne érintkezzen a vízzel 
közvetlenül. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ’E’ (Nem tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Kiürítés vagy menedéknyújtás a helyzet súlyosságától függően (konzultáljon szakértővel / vagy 500 méter sugarú kört 
vegyen figyelembe). 
Tanácsoljuk az érintetteknek, hogy keressenek menedéket az emeleteken és zárt szobákban, és várják az utasításokat. 
Ha biztonságosan megtehető, anélkül, hogy valaki túlzottan ki lenne téve az expozíciónak, meg kell próbálni megállítani a 
szivárgást. A megközelítés ne szélirányban történjen. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 
Teljes védőruházat, beleértve a sűrített levegős önmentő készüléket. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kiömlés esetén haladéktalanul értesíteni kell a megfelelő hatóságokat.  
Meg kell akadályozni, hogy a környezetbe kerüljön (csatornák, folyók, talaj). 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák 

Izolálja a területet. 
Folyadéknál: Fedje le a folyadékot habbal annak érdekében, hogy lelassítsa a párolgást. A szivárgó tartályt próbálja a 
lyukkal fölfelé fordítani, hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

6.3.2. Szennyezésmentesítési technikák 
Ha lehetséges, a klór ködöt le kell csapatni vízpermettel, a használt vizet össze kell gyűjteni, és semlegesíteni kell. A 
kiömlött folyékony klórt lehet semlegesíteni a vas-sókkal, szulfitokkal, nátrium-tioszulfáttal, stb. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Nem alkalmazható. 
 

7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1 Kezelés 

Az összes műveletnél alkalmazzunk zárt csővezetékeket és berendezéseket. Jól szellőző helyiségben tartandó. Tiszta és 
száraz csővezetékek és berendezések szükségesek, mielőtt bármilyen műveletet hajtana végre. Csak olyan berendezés 
és anyagok használhatóak, amelyek összeegyeztethetőek a termékkel. 
Tartsa távol a reaktív termékeket (kerülendő anyagok: redukálószerek, éghető anyagok, fémporok, acetilén, hidrogén, 
ammónia, szénhidrogének és szerves anyagok). Akadályozzunk meg minden kapcsolatot szerves anyagokkal. Kerülendő 
a vízzel vagy nedvességgel történő érintkezés. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Általában a klórt cseppfolyósított gázként tárolják/szállítják, de az alacsony forrpont miatt az emberre és a környezetre 
elsősorban elpárolgott gázként veszélyes. 
Tárolja jól szellőző, hűvös helyen. Tartsa távol a reaktív termékeket (kerülendő anyagok: redukálószerek, éghető anyagok, 
fémporok, acetilén, hidrogén, ammónia, szénhidrogének és szerves anyagok). A tartályokat kizárólag klórhoz használjuk. 
Más anyagoktól elkülönítve tároljuk és szállítsuk. A tároló tartályokat és a töltőhelyet lássuk el kármentő tálcával. 
Rendszeresen ellenőrizze a körülményeket és a tartályok hőmérsékletét.  
Csomagolás: acél. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Az anyag műszaki funkciója (mit csinál): intermedier. 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Expozíciós határértékek 

Anyagnév: Klór 
CAS szám: 7782-50-5 
 

Ország Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Magyarország 

3 

   1.5 
 
TWA = 0.5 ppm 
TWA = 1.5 mg/m
 

3 

8.1.2. DNEL/PNEC-értékek 
Dolgozók 
Akut / rövid távú (bőrön át): A DNEL akut / rövid távú, bőrön át expozíció nincs származtatva. 
Akut / rövid távú lokális és szisztémás hatások (belélegzés):  DNEL =1.5 mg/m3  
Hosszú távú (bőrön át): A klór bőrön keresztül nem jut át és magas reakcióképessége miatt a véren keresztül sem 
továbbítódik, hogy szervi úton kiválasztásra kerüljön. Ezért szisztémás toxicitás nem valószínű a klór bőrrel való 
érintkezését követően. 
Hosszú távú lokális és szisztémás hatások (belélegzés):   DNEL =0.75 mg/m3  
 
Lakosság 
Akut / rövid távú (bőrön át): A DNEL akut / rövid távú, bőrön át expozíció nincs származtatva. 
Akut / rövid távú lokális és szisztémás hatások (belélegzés)  DNEL =1.5 mg/m3  
Akut / rövid távú (szájon át): A DNEL akut / rövid távú, szájon át expozíció nincs származtatva. 
Hosszú távú (bőrön át): A klór bőrön keresztül nem szívódik fel és magas reakcióképessége miatt a véren keresztül sem 
továbbítódik, hogy szervi úton kiválasztásra kerüljön. Ezért szisztémás toxicitás nem valószínű a klór bőrrel való 
érintkezését követően. 
Hosszú távú lokális és szisztémás hatások (belélegzés):   DNEL =0.75 mg/m3  
Hosszú távú (szájon át):      DNEL =0.25 mg/m3 testtömeg/nap 
 
PNEC víz (édesvíz):   0.21 μg/l 
PNEC víz (tengervíz):   0.042 μg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás):  0.26 μg/l 
PNEC STP:    0.03 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz/tengervíz): Üledékek expozíciója nem valószínű. Kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre, üledék 
expozíció nem várható.  
PNEC talaj: Talaj expozíciója nem valószínű. Talaj toxicitásra vonatkozó kísérleti adatok nem állnak rendelkezésre. 
PNEC szájon át:    11.1 mg/kg élelem 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Személyi védőfelszerelés 
8.2.1.1. Szem /arc védelem 

Viseljen védőszemüveget minden ipari tevékenység során.  
Ha fennáll a fröccsenés veszélye, vegyszerálló védőszemüveg / arcvédő szükséges. 

8.2.1.2. Bőrvédelem 
Teljes védelmet nyújtó saválló ruha. 

 Kézvédelem 
Védőkesztyű: vegyszerálló. Ajánlott anyag: nitril. 
Nem ajánlott anyagok: PVC, polietilén. 

8.2.1.3. Légzésvédelem 
Emisszió esetén gázmaszk B típusú szűrőbetéttel. Sűrített levegős önmentő készülék szükséges elégtelen oxigén 
ellátás/magas kontrolálatlan emissziók/minden olyan körülmény esetén, amikor a maszk és szűrőbetét nem jelentenek 
megfelelő védelmet. Csak olyan légzésvédő alkalmazható, amely a nemzetközi/nemzeti szabványoknak megfelelnek. 

8.2.1.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések 
Zuhany és szemmosó. A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, 
élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A 
szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak 
végén a bőrfelületet le kell mosni, igény szerint bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.2. Környezeti expozíció-ellenőrzések 
A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:  gáz (20°C, 1013 hPa) 
Szín:   zöldessárga 
Szag:   jellegzetesen szúrós szagú 
Szag küszöbérték:   Nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C): Nem alkalmazható. (Klór vízben oldható pH4 érték alatt. pH4 

felett a klór reakcióba lép a vízzel és hipoklórossavat alkot.) 
Olvadáspont / fagyáspont: -101.05°C 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: -34.05°C 
Lobbanáspont (°C): A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a lobbanáspontra vonatkozó vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel a klór szervetlen. 
Párolgási sebesség:  Nincs adat. 
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Szervetlen, nem gyúlékony gáz. 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nincs adat. 
Gőznyomás: 6780 hPa (20°C) 
 7787 hPa (25°C) 
Gőzsűrűség (levegő=1): 2.5 (0°C) 
Sűrűség: 3.212 kg/m3

Vízoldékonyság (oldékonyságok): 9.78 g/l (10°C)  
 (0°C, 101.325 kPa) 

 7.41 g/l (20°C)  
 5.91 g/l (30°C) 
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow): -0.85 (20°C) 
Öngyulladási hőmérséklet: Nincs adat. 
Bomlási hőmérséklet:  Nincs adat. 
Viszkozitás: 13.3 mPa.s (20°C, dinamikus) 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanékony. 
Oxidáló tulajdonságok: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
meghatározása nem alkalmazható gázok esetében. Általában a molekuláris klór erős oxidálószer és klórozó közeg és így 
a CLP szerint Oxid. gáz 1-ként van osztályozva. 
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9.2. Egyéb információk 
Szemcseméret eloszlás (Granulometria): Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint 
részecskeméret meghatározására vonatkozó tesztet nem kell elvégezni, mivel a forgalomba kerülő klórt nem szilárd vagy 
szemcsés formában használják fel. 
Szerves oldószerekben / zsírban való oldékonyság: A klór erős oxidáló tulajdonságokkal rendelkezik, ezért a legtöbb 
szerves oldószert oxidálja. 
Felületi feszültség: A klór felületi feszültségének vizsgálata technikailag nem lehetséges, mivel az anyag vízzel 
reakcióba lép és nátrium hipokloritot képez. Ily módon, a nátrium hipokloritra vonatkozó kereszthivatkozást kell 
alkalmazni. A nátrium hipoklorit felületi feszültsége (24.3%-os aktív klór esetén) 82.4 mN/m (n=3) értékben lett 
meghatározva 20°C-on. 
Öngyulladás: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint öngyulladásra vonatkozó vizsgálatot nem 
kell elvégezni, mivel a klór nem tűzveszélyes. Oxidálószernek minősül. A klór nagyon aktív meghatározott feltételek 
mellett, de nem robbanásveszélyes vagy gyúlékony. Képes arra, hogy gyúlékony keverékeket képezzen 
szénhidrogénnel és klórozott szénhidrogénekkel. Hidrogénnel robbanásveszélyes elegyet alkot! 
Szerves oldószerek stabilitása és a kapcsolódó bomlástermékek azonosítása: Nem alkalmazható. A REACH IX. 
mellékletének 2. oszlopa szerint a tesztet nem kell elvégezni, mivel a klór stabilitása a szerves oldószerekben nem 
tekinthető kritikusnak, szerves oldószerekkel történő keverése nem lehetséges a klór szerves anyagokkal történő 
reakcióképessége miatt.  
Tárolási stabilitás és a konténerek anyagával történő reakcióképesség: A száraz klórgáz esetében (max. 20 mg 
H2

Stabilitás (hő, napfény és fémek): A klórt általában folyékony állapotban tárolják nyomás alatt levő hengeres 
acéltartályokban. A tartályokat száraz, hűvös helyen kell tárolni oxidáló anyagoktól távol. A klórral reakcióba lépő anyagok 
hiánya esetén a klór minimum 2 évig stabil marad. 

O/kg) az acélból készült tartály az általános. A folyékony és hideg száraz klórgáz esetében pedig a finomszemcsés 
szénacélból készült tartály használata ajánlott, beleértve a nyomásmentesítő rendszert is. A nedves klórgáz esetében 
általában titán, gumibéléses acél, üvegszál erősítésű poliészter gyanták (GPR), PTFE-val (politetra- fluoretilén, teflon) 
bélelt acél, külsőleg DRP-vel (oldott reaktív foszfor) és PVDF-vel (polivinilidén-fluorid) erősített PVC a szokásos anyagok. 
Nedves körülmények között a klórt lágy acélból vagy alumíniumból készült tartályokban nem ajánlott szállítani. 

Disszociációs állandó: 
A két hidrolízis reakció (klór és hipoklórsav hidrolízise) egyensúlyi állandói tiszta vízben a következők: 

Hőmérséklet: 10°C: K1: 2.2*10-4mol/dm3 K2: 2.7*10-8mol/dm3 
Hőmérséklet: 20°C: K1: 3.2*10-4mol/dm3 K2: 3.5*10-8mol/dm3 
Hőmérséklet: 30°C: K1: 4.4*10-4mol/dm3 K2: 4.3*10-8mol/dm3 

 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség 

A klór igen reakcióképes vegyület. A vizes oldata savas kémhatású, hevesen reagál bázisokkal és maró hatású. 
10.2. Kémiai stabilitás 

Reagál a legtöbb szerves és szervetlen vegyülettel, tűz és robbanás veszélyt okozhat. Víz jelenlétében megtámadja a 
fémeket, egyes műanyagokat, a gumit és a bevonatokat. Vízben a klór átalakul hipoklórossavvá és hipoklorittá megfelelő 
környezeti pH mellett. Mivel nem szerves vegyület, a klór nem biodegradálható. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
A klór az 1272/2008 EU-rendelet szerint nyomás alatt lévő gázként minősített. A klórt általában folyékony állapotban 
tárolják nyomás alatt levő hengeres acéltartályokban. A tartályokat kell tárolni száraz, hűvös helyen oxidáló anyagoktól 
távol. A klórral reakcióba lépő anyagok hiánya esetén a klór minimum 2 évig stabil marad. 
Hevesen reagál számos szerves vegyülettel, ammóniával, hidrogénnel és finoman eloszlatott fémekkel, így tűz- és 
robbanásveszélyt okoz. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Nedvesség. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Sok fémet megtámad víz jelenlétében. 250°C felett reagál a vassal. Megtámadja a műanyagokat, a gumit és a 
bevonatokat. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Nincs. 
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11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
11.1.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Specifikus vizsgálatok 
nem állnak rendelkezésre klór gáz esetében. (Kereszthivatkozás a nátrium-hipokloritra.) 

Patkány   LD50 = 1100 mg/testtömeg kg (Cl2

Akut toxicitás – gőz belélegzés: Akut tox. 2 
-ként elérhető NaClO) 

Patkány   LD50 = 0.65 mg/m3 
Akut toxicitás – bőrön át: 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Specifikus vizsgálatok 
nem állnak rendelkezésre klór gáz esetében. (Kereszthivatkozás a nátrium-hipokloritra.) 

Nyúl   LD50 = 20 g/testtömeg kg (12.5%-os vizes oldatnál). 
11.1.2. Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirrit. 2 

(Kereszthivatkozás a nátrium-hipokloritra.) Standard iránymutató tanulmányokat a klór bőr irritációs/korróziós 
potenciáljára nem lehet elvégezni, mert a klór szobahőmérsékleten gáz. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szemirrit. 2 
Standard iránymutató tanulmányokat a klór szem irritációs / korróziós potenciáljára nem lehet elvégezni, mert a klór 
szobahőmérsékleten gáz. Ugyanakkor, a klór akut inhalációs toxicitási vizsgálatai világosan megmutatták, hogy a klór 
irritálja a szemet. 

11.1.3. Szenzibilizáció: 
Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. A klórt kizárólag zárt rendszerekben kezelik és bármilyen gáz expozíció véletlenszerűen és belélegzés útján 
történik.  
Bőr szenzibilizáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.1.4. Csírasejt-mutagenitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. Nem állnak rendelkezésre mutagenitási vizsgálatok. Kereszthivatkozást használtak a nátrium-hipokloritra. 

11.1.5. Rákkeltő hatás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Karcinogenitási vizsgálatok belélegzés útján állnak rendelkezésre. 

11.1.6. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek.  

11.1.7. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): STOT egy. 3 
  Egér (szájon át)   LD=0.5-5.0 g/testtömeg kg  

11.1.8. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.1.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.1.10. Összefoglaló a toxikokinetikáról, metabolizmusról és az osztályozásról 

A klór erős oxidálószer, amely a nyálkahártyával történő érintkezése révén hipoklórossavat és sósavat képez. A klór már 
az érintkezési felületén reakcióba lép, ahol elsődleges tevékenysége a jelen lévő szerves molekulák rombolása. Így az a 
véráramba nem kerül be. 
Nem állnak rendelkezésre a klórgáz kinetikus viselkedésére vonatkozó adatok bőrrel való expozíció esetén. 
Feltételezhető, hogy nem történik szervi expozíció a klór bőr útján történő felszívódását követően, így dermális 
felszívódással nem kell számolni. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1 Vízi toxicitás 

(Kereszthivatkozás a nátrium-hipokloritra.) 
A vízi PNEC adatok a vízi osztály legérzékenyebb csoportjából, az algaszerű biomasszából, mikrokozmosz kísérletek 
során erednek. A vizsgálat NOEC = 0.0021 mg/l (7 nap) értékű eredménnyel zárult értékelési faktor=10 alkalmazása 
mellett. 
Rövid távú toxicitás halakra:  

Édesvizi halak    LC50=0.06 mg/l  
Tengeri halakra    LC50=0.032 mg/l  

Hosszú távú toxicitás halakra:  
Tengeri halakra    NOEC=0.04 mg/l  

Rövid távú toxicitás vizi gerinctelen állatokra:  
Édesvíz: Daphnia magna (48 h)  EC50=0.141 mg/l  
Tengervíz: Crassostrea virginica (48 h) EC50=0.026 mg/l  

Rövid távú toxicitás vizi gerinctelen állatokra:  
Tengeri gerinctelenek:   NOEC=0.007 mg/l 

12.1.2 Üledék toxicitás 
Adatelhagyás. A klór talajjal való érintkezése révén gyorsan elreagál (DT50 <1 perc), így a hosszú távú hatásai nem 
valószínűek és következésképpen az üledékben előforduló organizmusokra vonatkozó hosszú távú toxicitási vizsgálatok 
nem szükségesek. Továbbá a REACH X. számú mellékletének 2. sz. oszlopának megfelelően, az üledékek organizmusaira 
vonatkozó hosszú távú toxicitási vizsgálatok végrehajtása nem szükséges. 

12.1.3 Földi toxicitás 
Egy madarakra vonatkozó ismételt dózisú japán fürjekkel folytatott toxicitási tanulmányban a NOEL 200 mg klór/l 
értékben lett meghatározva. Kisebb, de funkcionális vizsgálatokra alapozva a LOEL 400 mg klór/l értékű volt. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Fototranszformáció levegőben: 
A légkörben, a Cl2

Hidrolízis: 

 szétbomlik a napfény hatására, a felezési idő percektől néhány óráig tart, a szélességi foktól, az 
évszaktól, és a napszaktól függően. 

Nem alkalmazható. A REACH VIII. mellékletének 2. oszlopa szerint a hidrolízis tesztet nem kell elvégezni, mivel a klór 
vízzel való reakcióját és a speciálisan keletkező termékeket, a hipoklórossavat és hipoklorit aniont jól megvizsgálták, és 
többször is megjelent publikáció róluk. Nem szükséges elvégezni egy további iránymutató tanulmányt miután a klór 
oldása a vízben már jól ismert és jól jellemzett folyamat. 
Fototranszformáció vízben és talajban: 
A kinetikai mérések alapján, a vízben oldott klór várható fotolitikus élettartama körülbelül néhány óra napközben, nyáron 
(pH 4.5-5). 
Biodegradáció: Mivel nem szerves vegyület, a klór nem lebontható. 
Biodegradáció vízben: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a teljes biológiai lebonthatósági 
tesztet nem kell elvégezni, mivel a vizsgált anyag szervetlen. 
Biodegradáció vízben és üledékben: 
A kinetikus modell azt mutatja, hogy a szennyvízcsatornában a hipoklorit már az első percekben elbomlott. 
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a szimulációs lebonthatósági tesztet 
nem kell elvégezni, mivel a vizsgált anyag szervetlen. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
Klór nem halmozódik fel, vagy koncentrálódik, tekintettel vízoldhatóságára és magas reaktivitására. 

12.4. A talajban való mobilitás 
A klór magas vízoldhatósága vezethet a talajban magas mobilitáshoz. A talajba kerülve igen gyorsan klorid-ionná alakul.  A 
klór vagy vizes oldata rendes körülmények között visszafordíthatatlanul kötődik a talaj szerves anyagaihoz a talaj 
felszínének első néhány milliméteres vagy centiméteres részében. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
PBT- és a vPvB-értékelés nem releváns és szervetlen anyagokra nem követelmény. 

12.6. Egyéb káros hatások 
Nem alkalmazható. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Megsemmisítés céljából a helyi és nemzeti szabályozások a mérvadóak. Kösse meg a szennyező anyagot lúgos oldattal 
(nátrium-hidroxiddal vagy nátrium-karbonáttal). Csökkentse a szennyezés mértékét szulfittal, piroszulfittal vagy alkáli-
tioszulfáttal. 

13.1.1. Csomagolás kezelése 
Használjon jelölt tartályokat.  
Ne mossa ki a jelölt tartályokat. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Belvízi szállítás (AND(R)) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 

14.1. UN szám 
UN-szám: 1017 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: KLÓR 
Nyelv: magyar 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/): 
Osztály: 2 
Osztályozási kód: 2TOC 
Belvízi szállítás (AND(R)): 
Osztály: 2 
Tengeri szállítás (IMGD): 
Osztály: 2.3 
Légi szállítás (ICAO/IATA): 
Osztály: 2 

14.4. Csomagolási csoport 
Csomagolási csoport: II 
Bárcák: 2.3 + 5.1 + 8 

14.5. Környezeti veszélyek 
Tengeri szennyező: igen (P) 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 
EmS szám: F-C, S-U 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: 
Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

A klór szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 10 tonna, 
A 9. cikk értelmében: 25 tonna. 
 

15.1.1. Az Európai Unió előírásai 
 A Tanács 67/548/EGK (1967. június 27.) irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 

vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (31. módosítással bezárólag). 
 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete 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. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról. 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 
 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 Euro Chlor Irányelvek (www.eurochlor.org) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/) 

 
15.1.2. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 2009. évi LIX. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és 
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek elszállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
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16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

CAS szám: Chemical Abstracts Service szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
DT50: Felezési idő (degradálódás) 
EC: Európai Bizottság 
EK szám: EU szám: EINECS, ELINCS  
EEC: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája  
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátás kategória 
ESIS: Európai Vegyianyag Információs Rendszer 
EU: Európai Unió 
GHS: A vegyi anyagok egységes osztályozási és címkézési rendszere 
Irrit.: Irritáció 
IUPAC: Az elméleti és alkalmazott kémia nemzetközi uniója 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
LOEL: Legalacsonyabb észlelt hatásszint 
NaOCl: nátrium-hipoklorit 
NOAEL: Nem észlelhető káros hatásszint 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
NOEL: Nem észlelhető hatásszint 
OEL: Foglalkozási expozíciós határérték 
Ox.: Oxidáló 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
Press. Gas: Nyomás alatt lévő gázok 
PROC: Eljárás kategória 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT egy.: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STP: Szennyvízkezelő telep 
SU: Felhasználási szektor 
Tox.: Toxicitás 
TWA: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: 

A klór (EK 231-959-5) regisztrációs dossziéja. 
 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Oxid. Gáz 1; H270 Minimum osztályozás. 
Nyom. alatt lévő gáz; H280 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2; H315 Kereszthivatkozás. 
Szemirrit. 2; H319 Kereszthivatkozás. 
Akut tox. 2; H330 Minimum osztályozás. 
STOT egy. 3; H335 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, akut 1; H400 Kereszthivatkozás. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok (számok és teljes szöveg) 

R-mondatok: 
 
R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S9 Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
H-mondatok: 
 
H270 Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H330 Belélegezve halálos. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
P-mondatok: 
 
P220 Ruhától/…/éghető anyagtól távol tartandó/tárolandó. 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P370+P376 Tűz esetén: Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P410+P403 Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 
 

16.6. További információk 
Eljárás kategóriák: 
PROC 1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen. 
PROC 2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval. 
PROC 3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás). 
PROC 4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége. 
PROC 8b: Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy tartályokba/tartályokból való továbbítása 
(feltöltés/leürítés) kijelölt létesítményekben. 
PROC 9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt). 
Környezeti kibocsátás kategóriák: 
ERC 1: Vegyi anyagok gyártása. 
ERC 2: Készítmények formulázása. 
ERC 6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása). 
Felhasználási szektorok: 
SU 8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is). 
SU 9: Finomkémiai termékek gyártása. 
SU 10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével). 
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Nyelv: Magyar 
Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 
KLÓR 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
 



Kiadás dátuma: 2010.12.07 Nyomtatás dátuma:

1. Vegyianyag neve, gyártó / forgalmazó cég adatai

Anyag vagy készítmény neve:

Szinonim név:

CAS szám:

EU szám:

Cikkszám:

Forgalmazó cég neve és címe: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft
Cím:
Tel.: Fax.:

1147. Budapest, Telepes u. 53
(36 1) 467-7524 (36 1) 467-7535

Metil-terc-butil-éter
terc-Butil-metil-éter, 2-Metoxi-2-metilpropán

1634-04-4

216-653-1

34680

2. Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Veszélyszimbólumok és -jelek

F Xi

 !"#$%"&'($% Irritatív

R-mondatok:

11        Könnyen gyulladó.
 !" #" $%%&'()*%+,%-./0'1234%5236,78%0'12392%2%:+1;32<23=

Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2010.12.07
Verzió: 00

Cím:
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

E-mail: reanal-labor@reanal-labor.hu

REACH szám:

1.1. Vegyianyag azonosítása

1.2. Vegyianyag felhasználása

1.3. Vállalat azonosítása

2.2. GHS Veszélyszimbólumok és -jelek

Oldal: 1/4Metil-terc-butil-éter



3. Összetétel/információk az alkotókról

Képlete:

Relatív molekulatömeg:

)*+,-.

88,15

CAS szám:

EU szám:

1634-04-4

216-653-1

GHS mondatok

 !"#$%&%'()$*+*,-./%

Általános :
/0%&12'3$3034#5'63%70$'07"5887'070#$%"&'($"3$3$3309#$"$3:;'<0=$>3$%%$0>&8($'?$%0@$'("$3:$A0B7"63%70?$C0%"515%
1D@7E717:F7G3A0 4#5'63%70$'07"0$'%"$88($";E93301D@7E717:53A0B&C"&%>G?717E4%0$%$3&8<07EF580?$%3$1%&C$%
'&'$C$"3$3&%3A0+7070'&C"&%08$@&">$%<07EF5805HGC&83A0/0%"$88($"$3301D@430?5%%70>G0IF17@7%"84'730$';33A0+6#F58
orvost.
Lenyelés :
Lenyelés esetén ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel.
Belégzés :
JGC($070%&12'3$30=1G%%0'$#$C;1$A
Szembe kerülés :
K"$?:$0FD34%0$%$3&807"5887'0:;0#6""$'09:'63%$0'$C7'4::0LM0N$1O$80>$1$%"32'<0?G>9":$80@I""70%"&3070%"$?@&F73
ujjaival.
P;11$0>$12'&%0Q
P;11$0>$12'&%>5109:'63%$0:;0#6""$'0'$C7'4::0LM0N$1O$80>$1$%"32'A

0!"1234'%3)$*'%%)(5".236$./%763"78%3+/$78.9

%>?'@(,'+:A(,=%>?'%(,(3+B%2'%C:36,5C'%52,'B6:9CB%,'+B*D0CE0DC38%52--2:%@21A%FC//2:%C:343=%GH'%I,2<%5?3+,/(

52,'B6:52348%2%3J'(3%B()%C:392=%K'%+1+,0%L5.-C):6,0M%3(/)+<%3CE0<;,%NJ,3=%K%36/C:4(D+BA%<O/BA('.%3?'3.:

N(:/C--2B523=%P.'(0%B21A%36@C:,61/2%(:9;3523B2<8%1A7934NC//6,,2:%32:6:<C'@2%2%<0-CI,6936,%0::(3@(%2%36/C:4(D+BA

5(:A+01%@0,,'21A;::2D523B2<=%K%:(@(1.@(:%/C--2B4%(:(1A(3%<+F('=%%K'%2BA21%<O/BA('(3+-(B%<(:(3<('(33%3?'

C:36,65C'%52,'B6:9CB%2'%+1.%2BA21%3;:29DCB,616B2<%)(1N(:(:.%C:34%<O'(1(3=

6. Óvintézkedés baleset esetén

 Zárja le és ürítse ki a szennyezett területet. Zárjon el minden gyújtóforrást. Akadályozza meg a csatornába
9;36,3=%Q,2<%2//2%<0<+F'(33%DC:1C'4%0/6BAH352392%2%N(:32<2/H36,3=%G(1A(B%N(:%(1A+B0%:+1'+,@+D.38%1;)0I,0')638

1;)0<(,'3A?3=%K%<0O):O33%2BA21C3%N(D9(%:(%2'%2BA21C3%2<3H@%,'+B%2D,'C/-(B,,(:8%1A?93,(%O,,'(%'6/3%N(:0/23C'C33

(D+BA-(8%)29D%@01A(%+FJ:(3(B%<H@J:/(=%&'(::.'3(,,(B%<0%+,%2%<0O):+,%5(:A+3%)C,,2%N(:8%2)H1%3(:9(,(B%(:3?B0<%2

szennyezés.     

7. Kezelés, tárolás

%K%52,'B6:23CB%<H@J:0%(D+BA'(3(3%32/3,2%,'C/C,2B%'6/@2=%>6/C:92%N(:I0)<+'(33%(D+BA-(B8%5?@O,8%,'6/2'%5(:A(B=

>2/3,2%36@C:%,;16/'4%5.3.:8%,'0</634:8%BAH:3%:6B134:=%R01/C,'<4FC,=

>6/C:6,0%5.)+/,+<:(3S 15-25 ÇC

Oldal: 2/4Metil-terc-butil-éter



%T(/J:9(%2'%2BA2112:%@2:4%<O'@(3:(B%+/0B3<('+,38%2'%2BA21%<0O):+,+38%:(BA(:+,+38%,'()-(8%-.//(%<(/J:+,+38

1.'(0B(<%-(:+1'+,+3=%U;B<2%<O'-(B%+3<('B08%DC56BAC'B0%30:C,=%PCBDC,<CD9CB%);B<2%;36B0%)(:(1@0'(,%NJ/D+,0

:(5(3.,+1/.:=%G+,'';52BA%+,%,'()O-:H3.%F2:2I<%:(1A(B%<+'B+:=%U(I52B0<;,%(:,'H@4%52,'B6:232%<O3(:('.=

Használat után alaposan mosson kezet.

%G+D.O:3O'(3=

G+D.,'()J@(1=

%G(1A,'(/6::4%1;)0<(,'3A?=

Gázálarc vagy respirátor.

:!";3"'()%3%)('."+'<"4'%3)$*'3.'.&"<=+>84)(3)%"?'$.).'$'@

;3"'()%3%)('."+'<"4'%3)$*'3.'.&"<=+>84)(3)%"?'$.).'$'@A

B3'<)$*@"4)C&?'$%3'D'$)%'>A

Szem védelme:

Kéz védelme:

Légutak védelme:

LK'%VUUW%6:32:%)0B.,H3(33%:+1'+,@+D.<%52,'B6:232M

K%);B<25(:A0%:(@(1.-(B%)(1(B1(D(33%5236/+/3+<(<S

)R0S?CT?UVQ
WR0S?CT?UVQ
XR0S?CT?UVQ

9. Kémiai - fizikai tulajdonságok

Küllem: színtelen folyadék
Forráspont [ÇC]: 55-56
Olvadáspont [ÇC]: -108
Oldódás [20 ÇC-on]: 51 g/l
 &1=5C7339?$C0Y>CT?UZ 740
Lobbanáspont (zárttéri) [ÇC]: 32
[(D''7E4%G0@;?&1%&>'$30Y\)ZQ 460
Robbanási elegy [V/V%]: 1,6-15,1

10. Stabilitás és reakciókészség
Összeférhetetlenség:
VE0D6:4,'(/(<%+,%(/.,%,2@2<=%X(D@(,,+13.:%4@B0%<(::=

R.-C):6,B6:%<(:(3<('.%2BA21C<S

Szén-monoxid és szén-dioxid.

11. Toxikológiai adatok
Akut hatások:
%Y(BA(:@(8%-(:+:(1('@(8%-.//(:%+/0B3<('@(%6/32:)2,%:(5(3=%K'%2BA21%0//036:92%2%,'()(38%2%BA6:<256/3A63%+,%2%N(:,.

:+1;32<23=%Z./0//036I043%C<C'=%K'%2BA2112:%3O/3+B.%<O:I,OB5236,%(,(3+B%2%<O@(3<('.%3JB(3(<%:+F5(3B(<%N(:S

émelygés, hányás, szédülés.

Toxicitási adatok:
.]B0^0]/ 0B_*`Q0a0CT>C
b+B0^0]/ 0B_*`Q0cdMef0NN?Ta0@
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12. Ökológiai adatok
GH')0B.,+1%@(,'+:A(,,+10%C,'36:A%L[PTMS 1

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
K%\$"]^^_=%LG`=_a=M%TC/)6BA/(BD(:(3%2%@(,'+:A(,%5;::2D+<<2:%<2FI,C:23C,%3(@+<(BA,+1(<%@+1'+,+B(<%N(:3+3(:(0/.:%0/6BA2D4=

E !"B3/$$F./%D8"46+8.>639"'$&FD/%6>
ADR/RID (vasút/közút): 3. II.

IMDG (vizi szállítás): 3/II. Ems: 3-07 MFAG: 330
IATA (légi szállítás): 3/II. CAO: 307 PAX: 305

UN-szám (szállítóeszköz): 2398 METIL-BUTIL-ÉTER

15. Szabályozási információk
Veszélyjelek:

F >?'@(,'+:A(,

Xi Irritatív

R-mondatok:

11        Könnyen gyulladó.
 !" #" $%%&'()*%+,%-./0'1234%5236,78%0'12392%2%:+1;32<23=

S-mondatok:

2         Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
\%%%%%%%%%K'%(D+BA'(3%94:%,'(::.'3(35(3.%5(:A(B%32/32BD4=

16        Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
]!%%%%%%%%R2%,'()-(%<(/J:8%-.%@H''(:%2'CBB2:%<0%<(::%)C,B0%+,%C/@C,5C'%<(::%NC/D;:B0=

29        Csatornába engedni nem szabad.
  %%%%%%%%K%,'3230<;,%N(:3O:3.D+,%(::(B%@+D(<('B0%<(::=

 !%%%%%%%%U(1N(:(:.%@+D./;56'23C3%<(::%@0,(:B0=

1907/2006/EK (2006. december 18.):  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vegyi
2BA21C<%/(10,'3/6:6,6/4:8%+/3+<(:+,+/.:8%(B1(D+:A('+,+/.:%+,%<C/:63C'6,6/4:%LbcKQRM%+,%2'%c;/4F20

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról
44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításról.
2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
\$"]^^_=%LG`=%_a=M%TC/)6BA/(BD(:(3%%2%@(,'+:A(,%5;::2D+<<2:%<2FI,C:23C,%3(@+<(BA,+1(<%@+1'+,+B(<%N(:3+3(:(0/.:

_!"]^^_=%LG``=%_$=M%TGU%/(BD(:(3%2%5;::2D+<C<%9(1A'+<+/.:=

16. Egyéb
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a
javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön
kívül esnek.
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal
figyelmeztetni.
A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az anyaggal kapcsolatos biztonságtechnikai
adatokat és tudnivalókat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják.

#GHIJKBLMA
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 !"#$%&'($)*+! ,-./+!+01. 21!+&

34356644678 9:+;<=0=%>8 67';8

34356643448 9:+;<=0=%>8 344';8

34356634448 ?1)>=((=8 3'>;8

@+!)1>-(A"!)B%-C

D!=#+ EFGHI+=;J' K'L$!

GM("(M). NOP-)+&KM0=)-("=/"*+(/+(+ONQO.$0A"(-%'=%-#'."#-$)'.=0&H'D"0#'"!=(;+H'R+0-=(&K-(+H'S!=(;+'TTT

R-00'>1<0+& F R U U=S G3N 3N 5 5

L;M.1;+.':B)&=!-A=./B) 6V6W'44'44

LXO./B) 64YOV67O5

2"0+>$0=&Z)+; 56WJ5N8;[)"0

JFEG'./B)J 7NWO7YO4

,1)-=-'1.'A-/->=-'=#=&">

S0#K=&C.B;':\/*+( 78;[0']648^F_

S0:=#B.<"(& `5448^F

2"0+>$0=&Z)+; 56WJ5N8;[)"0

a$0>'#+(.-&M 6448O8N448>;[)5

<R'1!&1> bJ7']78;[0H'R SH'648^F_6

DRG'./+!-(&-'*-/&"(.B;-'=#=&">
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Kiadás dátuma: 2010.12.07 Nyomtatás dátuma:

1. Vegyianyag neve, gyártó / forgalmazó cég adatai

Anyag vagy készítmény neve:

Szinonim név:

CAS szám:

EU szám:

Cikkszám:

Forgalmazó cég neve és címe: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft
Cím:
Tel.: Fax.:

1147. Budapest, Telepes u. 53
(36 1) 467-7524 (36 1) 467-7535

Metil-terc-butil-éter
terc-Butil-metil-éter, 2-Metoxi-2-metilpropán

1634-04-4

216-653-1

34680

2. Veszélyesség szerinti besorolás

2.1. Veszélyszimbólumok és -jelek

F Xi

 !"#$%"&'($% Irritatív

R-mondatok:

11        Könnyen gyulladó.
 !" #" $%%&'()*%+,%-./0'1234%5236,78%0'12392%2%:+1;32<23=

Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

2010.12.07
Verzió: 00

Cím:
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám)

E-mail: reanal-labor@reanal-labor.hu

REACH szám:

1.1. Vegyianyag azonosítása

1.2. Vegyianyag felhasználása

1.3. Vállalat azonosítása

2.2. GHS Veszélyszimbólumok és -jelek

Oldal: 1/4Metil-terc-butil-éter



3. Összetétel/információk az alkotókról

Képlete:

Relatív molekulatömeg:

)*+,-.

88,15

CAS szám:

EU szám:

1634-04-4

216-653-1

GHS mondatok

 !"#$%&%'()$*+*,-./%

Általános :
/0%&12'3$3034#5'63%70$'07"5887'070#$%"&'($"3$3$3309#$"$3:;'<0=$>3$%%$0>&8($'?$%0@$'("$3:$A0B7"63%70?$C0%"515%
1D@7E717:F7G3A0 4#5'63%70$'07"0$'%"$88($";E93301D@7E717:53A0B&C"&%>G?717E4%0$%$3&8<07EF580?$%3$1%&C$%
'&'$C$"3$3&%3A0+7070'&C"&%08$@&">$%<07EF5805HGC&83A0/0%"$88($"$3301D@430?5%%70>G0IF17@7%"84'730$';33A0+6#F58
orvost.
Lenyelés :
Lenyelés esetén ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel.
Belégzés :
JGC($070%&12'3$30=1G%%0'$#$C;1$A
Szembe kerülés :
K"$?:$0FD34%0$%$3&807"5887'0:;0#6""$'09:'63%$0'$C7'4::0LM0N$1O$80>$1$%"32'<0?G>9":$80@I""70%"&3070%"$?@&F73
ujjaival.
P;11$0>$12'&%0Q
P;11$0>$12'&%>5109:'63%$0:;0#6""$'0'$C7'4::0LM0N$1O$80>$1$%"32'A

0!"1234'%3)$*'%%)(5".236$./%763"78%3+/$78.9

%>?'@(,'+:A(,=%>?'%(,(3+B%2'%C:36,5C'%52,'B6:9CB%,'+B*D0CE0DC38%52--2:%@21A%FC//2:%C:343=%GH'%I,2<%5?3+,/(

52,'B6:52348%2%3J'(3%B()%C:392=%K'%+1+,0%L5.-C):6,0M%3(/)+<%3CE0<;,%NJ,3=%K%36/C:4(D+BA%<O/BA('.%3?'3.:

N(:/C--2B523=%P.'(0%B21A%36@C:,61/2%(:9;3523B2<8%1A7934NC//6,,2:%32:6:<C'@2%2%<0-CI,6936,%0::(3@(%2%36/C:4(D+BA

5(:A+01%@0,,'21A;::2D523B2<=%K%:(@(1.@(:%/C--2B4%(:(1A(3%<+F('=%%K'%2BA21%<O/BA('(3+-(B%<(:(3<('(33%3?'

C:36,65C'%52,'B6:9CB%2'%+1.%2BA21%3;:29DCB,616B2<%)(1N(:(:.%C:34%<O'(1(3=

6. Óvintézkedés baleset esetén

 Zárja le és ürítse ki a szennyezett területet. Zárjon el minden gyújtóforrást. Akadályozza meg a csatornába
9;36,3=%Q,2<%2//2%<0<+F'(33%DC:1C'4%0/6BAH352392%2%N(:32<2/H36,3=%G(1A(B%N(:%(1A+B0%:+1'+,@+D.38%1;)0I,0')638

1;)0<(,'3A?3=%K%<0O):O33%2BA21C3%N(D9(%:(%2'%2BA21C3%2<3H@%,'+B%2D,'C/-(B,,(:8%1A?93,(%O,,'(%'6/3%N(:0/23C'C33

(D+BA-(8%)29D%@01A(%+FJ:(3(B%<H@J:/(=%&'(::.'3(,,(B%<0%+,%2%<0O):+,%5(:A+3%)C,,2%N(:8%2)H1%3(:9(,(B%(:3?B0<%2

szennyezés.     

7. Kezelés, tárolás

%K%52,'B6:23CB%<H@J:0%(D+BA'(3(3%32/3,2%,'C/C,2B%'6/@2=%>6/C:92%N(:I0)<+'(33%(D+BA-(B8%5?@O,8%,'6/2'%5(:A(B=

>2/3,2%36@C:%,;16/'4%5.3.:8%,'0</634:8%BAH:3%:6B134:=%R01/C,'<4FC,=

>6/C:6,0%5.)+/,+<:(3S 15-25 ÇC
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%T(/J:9(%2'%2BA2112:%@2:4%<O'@(3:(B%+/0B3<('+,38%2'%2BA21%<0O):+,+38%:(BA(:+,+38%,'()-(8%-.//(%<(/J:+,+38

1.'(0B(<%-(:+1'+,+3=%U;B<2%<O'-(B%+3<('B08%DC56BAC'B0%30:C,=%PCBDC,<CD9CB%);B<2%;36B0%)(:(1@0'(,%NJ/D+,0

:(5(3.,+1/.:=%G+,'';52BA%+,%,'()O-:H3.%F2:2I<%:(1A(B%<+'B+:=%U(I52B0<;,%(:,'H@4%52,'B6:232%<O3(:('.=

Használat után alaposan mosson kezet.

%G+D.O:3O'(3=

G+D.,'()J@(1=

%G(1A,'(/6::4%1;)0<(,'3A?=

Gázálarc vagy respirátor.

:!";3"'()%3%)('."+'<"4'%3)$*'3.'.&"<=+>84)(3)%"?'$.).'$'@

;3"'()%3%)('."+'<"4'%3)$*'3.'.&"<=+>84)(3)%"?'$.).'$'@A

B3'<)$*@"4)C&?'$%3'D'$)%'>A

Szem védelme:

Kéz védelme:

Légutak védelme:

LK'%VUUW%6:32:%)0B.,H3(33%:+1'+,@+D.<%52,'B6:232M

K%);B<25(:A0%:(@(1.-(B%)(1(B1(D(33%5236/+/3+<(<S

)R0S?CT?UVQ
WR0S?CT?UVQ
XR0S?CT?UVQ

9. Kémiai - fizikai tulajdonságok

Küllem: színtelen folyadék
Forráspont [ÇC]: 55-56
Olvadáspont [ÇC]: -108
Oldódás [20 ÇC-on]: 51 g/l
 &1=5C7339?$C0Y>CT?UZ 740
Lobbanáspont (zárttéri) [ÇC]: 32
[(D''7E4%G0@;?&1%&>'$30Y\)ZQ 460
Robbanási elegy [V/V%]: 1,6-15,1

10. Stabilitás és reakciókészség
Összeférhetetlenség:
VE0D6:4,'(/(<%+,%(/.,%,2@2<=%X(D@(,,+13.:%4@B0%<(::=

R.-C):6,B6:%<(:(3<('.%2BA21C<S

Szén-monoxid és szén-dioxid.

11. Toxikológiai adatok
Akut hatások:
%Y(BA(:@(8%-(:+:(1('@(8%-.//(:%+/0B3<('@(%6/32:)2,%:(5(3=%K'%2BA21%0//036:92%2%,'()(38%2%BA6:<256/3A63%+,%2%N(:,.

:+1;32<23=%Z./0//036I043%C<C'=%K'%2BA2112:%3O/3+B.%<O:I,OB5236,%(,(3+B%2%<O@(3<('.%3JB(3(<%:+F5(3B(<%N(:S

émelygés, hányás, szédülés.

Toxicitási adatok:
.]B0^0]/ 0B_*`Q0a0CT>C
b+B0^0]/ 0B_*`Q0cdMef0NN?Ta0@

Oldal: 3/4Metil-terc-butil-éter



12. Ökológiai adatok
GH')0B.,+1%@(,'+:A(,,+10%C,'36:A%L[PTMS 1

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás
K%\$"]^^_=%LG`=_a=M%TC/)6BA/(BD(:(3%2%@(,'+:A(,%5;::2D+<<2:%<2FI,C:23C,%3(@+<(BA,+1(<%@+1'+,+B(<%N(:3+3(:(0/.:%0/6BA2D4=

E !"B3/$$F./%D8"46+8.>639"'$&FD/%6>
ADR/RID (vasút/közút): 3. II.

IMDG (vizi szállítás): 3/II. Ems: 3-07 MFAG: 330
IATA (légi szállítás): 3/II. CAO: 307 PAX: 305

UN-szám (szállítóeszköz): 2398 METIL-BUTIL-ÉTER

15. Szabályozási információk
Veszélyjelek:

F >?'@(,'+:A(,

Xi Irritatív

R-mondatok:

11        Könnyen gyulladó.
 !" #" $%%&'()*%+,%-./0'1234%5236,78%0'12392%2%:+1;32<23=

S-mondatok:

2         Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
\%%%%%%%%%K'%(D+BA'(3%94:%,'(::.'3(35(3.%5(:A(B%32/32BD4=

16        Gyújtóforrástól távol tartandó. - Tilos a dohányzás.
]!%%%%%%%%R2%,'()-(%<(/J:8%-.%@H''(:%2'CBB2:%<0%<(::%)C,B0%+,%C/@C,5C'%<(::%NC/D;:B0=

29        Csatornába engedni nem szabad.
  %%%%%%%%K%,'3230<;,%N(:3O:3.D+,%(::(B%@+D(<('B0%<(::=

 !%%%%%%%%U(1N(:(:.%@+D./;56'23C3%<(::%@0,(:B0=

1907/2006/EK (2006. december 18.):  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vegyi
2BA21C<%/(10,'3/6:6,6/4:8%+/3+<(:+,+/.:8%(B1(D+:A('+,+/.:%+,%<C/:63C'6,6/4:%LbcKQRM%+,%2'%c;/4F20

Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról
44/2000.(XII.27.) EÜM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet módosításról.
2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról
25/2000. (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról.
\$"]^^_=%LG`=%_a=M%TC/)6BA/(BD(:(3%%2%@(,'+:A(,%5;::2D+<<2:%<2FI,C:23C,%3(@+<(BA,+1(<%@+1'+,+B(<%N(:3+3(:(0/.:

_!"]^^_=%LG``=%_$=M%TGU%/(BD(:(3%2%5;::2D+<C<%9(1A'+<+/.:=

16. Egyéb
A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a
javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön
kívül esnek.
Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal
figyelmeztetni.
A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az anyaggal kapcsolatos biztonságtechnikai
adatokat és tudnivalókat tartalmazzák, és nem a termék tulajdonságait garantálják.

#GHIJKBLMA

Oldal: 4/4Metil-terc-butil-éter



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) 
META-TDA  

Verzió 1.0 – 2010.11.30.  1 / 15 

1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév:DIAMINO-TOLUOL 
Márkanév: meta-TDA 
Indexszám: 612-151-00-5 
EK szám: 246-910-3 
CAS szám: 25376-45-8 
CAS szerinti elnevezés: - 
IUPAC név: angolul: 3-methylbenzene-1,2-diamine 
Az anyag típusa: 

Összetétel: több összetevőjű anyag 
  Eredet: szerves 
REACH regisztrációs szám: 01-2119459368-26-0000 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Intermedierek. Poliuretánok alapanyaga. A TDA-t majdnem kizárólag 
intermedierként használják a vegyiparban TDI (toluilén-diizocianát) gyártására. 

 
1.2.1. Az ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Azonosított 
 felhasználás 
megnevezése  

Folyamat  
kategória  

Környezeti  
kibocsátási  
kategória  

Végfelhasználói 
ágazat 
 

Intermedier szintéziseknél  
szigorúan ellenőrzött körülmények 
között. 

PROC 1 
PROC 3 
PROC 9 

ERC 6a 
SU 8 
SU 9 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen szakképzett dolgozók általi azonosított felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavalt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célra nem használható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a 16. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefonszám: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
META-TDA  

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 15 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / 
 kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Akut tox. 3 H301 Lenyelve mérgező.  
 

Akut tox. 3 H311 Bőrrel érintkezve mérgező.  
Szemirrit. 2  
 

H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
 

Bőrszenz. 1  
 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
 

Repr. 2  
 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a 
születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a 
konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > 
H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. 

 

Muta. 2  
 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg 
kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt >. 

 

Rákk. 1B  
 

H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

 

STOT ism. 2 
 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < 
meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a 
szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett 
szervet, ha ismertek >. 

Érintett szervek: 
máj és here. 

Vízi, krónikus 2  
 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. 

 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendeletek szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
T - Mérgező R25 Lenyelve mérgező (toxikus). 
Xn - Ártalmas R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 

Xi - Irritatív R36 Szemizgató hatású. 
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
Rákk. 2 R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
Muta. 3 R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat.
Repr. 3 R62 A fogamzó képességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.
N – Környezetre veszélyes R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 

károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 

S53   Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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2.2. Címkézési elemek 

2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: meta-TDA 
 Anyag: Diamino-toluol 
 Indexszám: 612-151-00-5 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 
                                     GHS06                    GHS08                    GHS09 
 
Figyelmeztetés: Veszély. 
 
H-mondatok: 
 

H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét 
hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. 
H301 Lenyelve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310   LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P308+P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 

Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 
2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív 

és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
META-TDA  

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 4 / 15 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 

Anyagnév: Diamino-toluol 
Indexszám: 612-151-00-5 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

Diamino-toluol 246-910-3 25376-45-8 > 98 

4-metil-m-fenilén-diamin 202-453-1 95-80-7 ~ 80 

2-metil-m-fenilén-diamin 212-513-9 823-40-5 ~ 20 

 
 
4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános tanács: a szennyezett ruházatot és cipőt azonnal el kell 

távolítani. Az elsősegély-nyújtó személyzetnek a saját biztonságára is oda kell figyelnie. A bőrszennyeződés elkerülése 
érdekében védőkesztyű használata kötelező. A sérülteket a veszélyzónából el kell távolítani saját biztonságunk 
veszélyeztetése nélkül. 

4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet nyugodt körülmények között, friss levegőre kell vinni és azonnali orvosi ellátás szükséges. Az 
expozíciónak kitett személy fejét oldalra kell fordítani. Légzésleállás vagy légzéskimaradás esetén mesterséges 
lélegeztetést kell alkalmazni (pl.: szájból-szájba). Ha légzési nehézség tapasztalható, oxigénes belélegeztetést kell 
alkalmazni. Meg kell gátolni a hányadék belélegzését. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett testrészt le kell törölni, lehetőség szerint lemosni polietilén-glikol alapú 
tisztítószerrel vagy nagy mennyiségű meleg vízzel és szappannal. (Hideg víz használatával csökkenthető a felszívódás). 
Steril gézzel történő védőkötést kell alkalmazni. A test vagy a végtagok beszennyeződése esetén az egész testet le kell 
zuhanyoztatni, különös figyelmet fordítva a haj és körmök megtisztítására. A ruházatot újra használat előtt ki kell mosni. A 
cipőket újra használat előtt alaposan ki kell tisztítani.  
Megjegyzés: az anyagot gyakran olvadt állapotban szállítják. Hozzáéréskor égést okozhat. Ez esetben a megégett 
bőrfelületet hideg vízbe kell meríteni, vagy hideg vízzel le kell locsolni. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Az érintett szemet pár percig csapvízzel kell mosni. Orvosi ellátás szükséges. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájüreget azonnal ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. A hányatást NE kezdeményezzük. 

Kizárólag egészségügyi személyzet irányításával lehet gyomormosást illetőleg hánytatást végezni. Eszméletlen 
személynek tilos bármit is szájon át adni. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Specifikus ellenszer nem ismert. A termék irritálja a légzőszerveket, bőr- és légzőszervi 
szenzibilizációt válthat ki. Akut irritáció vagy hörgőszűkület kezelése az elsődleges tünetnek megfelelő legyen. Súlyos 
expozíció esetén az érintett személyt 48 órás orvosi megfigyelés alatt kell tartani. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Belégzés: köhögés, torokfájás. Kék ajkak vagy körmök. Elkékült bőr, fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, zavarodottság, 
rángógörcs, eszméletvesztés. 
Bőr: Bőrön keresztüli felszívódás történhet! Vörös bőrfelület, fájdalom. 
Szem: A szem bevörösödik, fájdalom, súlyos égési sérülések. 
Lenyelés: hasi fájdalom. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag  

A megfelelő oltóanyag: tűzoltó por, hab, szén-dioxid (CO2

Az alkalmatlan oltóanyag: nagy mennyiségű vízsugár. 

); kiterjedt tüzek esetén porlasztott víz használható. A 
porlasztott víz csak abban az esetben használható, ha más oltóanyag nem áll rendelkezésre, ez esetben viszont nagy 
mennyiségben. Meg kell akadályozni az elhasznált víz bekerülését a vízhálózatba, a tűz kockázatának kitett tartályokat 
porlasztott vízzel kell hűteni. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Előforduló égéstermékek: szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén-oxidok (NO, 
NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

, stb.), szénhidrogének és ammónia. Oxidáló anyagokkal történő érintkezése révén hirtelen reakciót, esetleg tüzet 
eredményezhet. 

Különleges védőfelszerelés alkalmazása: sűrített levegős önmentő készülék és vegyvédelmi védőruházat viselése 
kötelező. A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és teljes arcot védő sűrített levegős önmentő készüléket kell viselni 
pozitív nyomás módban. PVC bakancsok, kesztyűk, védősisak és védőruházat viselése kötelező. Hő és tűzálló 
védőfelszerelés (ISO/DIS 11612). 

5.4. Egyéb információ:  
Utasítások: A tűzből keletkező maradványokat és szennyezett tűzoltó vizet a hivatalos szabályozások szerint kell 
ártalmatlanítani. A tűzoltó víz toxikus lehet a vízi élőlények számára. Meg kell akadályozni az oltóanyag talajba, talajvízbe 
és felszíni vizekbe történő bekerülését. A környezetben előforduló tűz nyomásnövekedést és repedés veszélyét 
eredményez. A tűznek kitett konténereket vízzel kell hűteni, és lehetőség szerint, a veszély zónából el kell távolítani. 
Minden gyulladási forrást meg kell szüntetni. Széllel ellentétes irányban kell tartózkodni. Tűz és/vagy robbanás esetén 
tilos bármilyen füstöt belélegezni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon „D” (mérsékelten tűzveszélyes). 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a bőrrel, szemmel, ruházattal 

való érintkezést. Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi személyzettel. Ki kell üríteni a területet. A szivárgási 
területeket le kell zárni, ha ez személyi sérülés nélkül megoldható. Széllel szemben kell tartózkodni a gőzök 
belélegzésének elkerülése érdekében. A feltisztítást csak képzett személyzet hajthatja végre. Azon munkavállalókat, akik 
a nagyobb szivárgásokkal foglalkoznak teljes védőruházattal és légzésvédelemmel kell ellátni. A gyújtóforrásoktól távol 
kell maradni. Megfelelő szellőztetést kell alkalmazni. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék viselése kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornákba/felszíni vizekbe/talajvízbe történő kibocsátása tilos. Kerülni kell a 

kiszivárgott anyagnak a szétszóródását, lefolyását és a talajba, vízhálózatokba, csatornákba és szennyvízelvezető 
csatornákba történő bejutását. Az anyag elterjedését meg kell akadályozni megfelelő abszorbens anyaggal történő 
elkerítésével (homok, talaj, perlit). Ha nagyobb mennyiségű anyag jut a talajvízbe az ivóvízforrások veszélynek vannak 
kitéve. Értesíteni kell a felelős hatóságokat. Potenciális veszély a környezeti atmoszféra számára, ha nagyobb 
mennyiségű anyag kerül kibocsátásra. Értesíteni kell a hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szennyezett felületeket bő forró vízzel kell 
lemosni, a mosóvizet össze kell gyűjteni és megfelelő szennyvízkezelés után a szennyvíz elvezető csatornába kell 
juttatni. Az egyéb abszorbens anyagot össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Tilos szennyvízelvezető csatornában mosni. A kiszivárgott anyagot konténerekbe kell 
összegyűjteni, ha lehetséges, be kell nedvesíteni, hogy a porzást elkerüljük. Ezek után biztonságos helyre kell elhelyezni. 
Ezt az anyagot TILOS a környezetbe juttatni. 

6.3.2. Egyéb információ: Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Bázikus és/vagy savas oldószereket nem lehet használni 
tisztításra. 
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7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A tároló helyek és munkaterületek alapos szellőztetését biztosítani 

kell. A termék zárt rendszerben töltse és kezelje; a szellőzőrendszerben keringetett levegőnek tisztító 
berendezéseken/szűrőkön kell keresztül mennie, mielőtt kijutna a környezetbe. El kell kerülni az elektrosztatikus töltést, 
a gyújtóforrásokat el kell távolítani, a tűzoltó készülékeket kéznél kell tartani. Csak olyan munkavállalók kezelhetik az 
anyagot, akik megfelelő képzésben részesültek az anyag tulajdonságaival -illetve, a védő felszerelések megfelelő 
használatával-, különös tekintettel a szennyezet ruházat és védőkesztyűk elhelyezésével kapcsolatosan. A karbantartási 
munkák előtt a tároló berendezéseket és szállító vezetékeket tisztára kell mosni; a tisztító folyadékot megfelelően kell 
elhelyezni, a tisztító folyadék általi szennyeződést el kell kerülni. 

7.1.1. Óvintézkedések: Az anyagot óvatosan kell kezelni. A szellőztető rendszer hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell a 
meghibásodás elkerülése érdekében. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni. Kerülni kell a bőrrel, szemmel való 
érintkezést, illetve a gőzök belélegzését. Követelmény a szemmosó rendelkezésre állása, az elhelyezkedését 
egyértelműen kell jelölni. Az anyag nagyobb mennyiségű kezelése során vészzuhany biztosítása is követelmény. A 
következőkben leírt személyi óvintézkedéseket be kell tartani. A gyors oxidációs készségéből eredő öngyulladás 
kockázata miatt kerülni kell az üvegszál-gyapot szigeteléseket. Szervezési intézkedéseket kell végrehajtani valamennyi 
expozíciós hatás csökkentése érdekében: pl.: korlátozni a kritikus feladatok (pl. mintavétel) expozíciós idejét. A 
berendezéseket tisztán kell tartani. A padlózatnak oldószer állónak kell lennie. Valamennyi vezetéknek, tartálynak, illetve 
berendezésnek szivárgásmentesnek kell lennie. A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalók ne 
legyenek kitéve a termék hatásainak. A konténereket nem szabad nyitva hagyni. Szivárgás biztos, szellőztetéssel ellátott 
berendezést kell használni töltésre vagy szállításra. Csak címkével ellátott konténerbe lehet elhelyezni. Oldószerálló 
eszközöket kell használni. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: Használat közben a munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni vagy dohánytermékeket 
használni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén a kezet és az arcot 
meg kell mosni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Élelmiszertől, italtól és állati eledelektől 
távol kell tartani. Az anyagot szigorúan elzárva kell tartani. Az eredeti tartályban kell tárolni, védve a közvetlen napfénytől, 
száraz, hűvös és jól-szellőztetett területen, távol a nem összeférhető anyagoktól, élelmiszertől és italtól. A tartályt 
használatig szorosan le kell zárni és légmentesíteni kell. A már kinyitott tartályokat óvatosan újra kell tömíteni és álló 
helyzetbe kell tartani a szivárgás elkerülése érdekében. Nem lehet címke nélküli konténerekben tárolni. Megfelelő 
szigetelést kell alkalmazni a környezeti szennyeződés elkerülése érdekében. 
Megfelelő konténerek: acél, rozsdamentes acél. 
Nem megfelelő konténerek: réz, réz ötvözet, galvanizált felületek. 
Egyéb információ: robbanás biztos villamos berendezések használata. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Az anyag műszaki funkciója: intermedier. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 Anyag: 4-metil-m-fenilén-diamin (CAS 95-80-7) 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Magyarország 

3 
- - - - 

Ausztria 0.02 0.1 0.08 0.4 
Németország - - - - 
Franciaország - - - - 
EU - - - - 

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
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8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékek: m-TDA-ra nincs meghatározva. 
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: 

 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.2 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.2 mg/m3 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.002 mg/kg ts/nap 
 
Lakosság: 
Akut toxicitás: Mivel szigorúan ellenőrzött körülmények között intermedierként használják, így a DNEL akut értékeket 
csak a munkaterületre vezettek le. 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
 
PNEC vízi (édesvízi):     0.00564 mg/l 
PNEC vízi (tengervízi):     0.00028 mg/l 
PNEC vízi (váltakozó kibocsátás):    0.00414 mg/l 
PNEC STP:       1 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz):     2.5 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC talajban:      0.32 mg/kg talaj szárazsúly 
PNEC szájon át:    Adatelhagyás. 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő szellőzés és világítás biztosítása. Elérhetővé kell tenni a vészzuhanyt és a 

szemmosót. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések: 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Szemüveg /arcvédelem (EN 166, EN 170). Oldalsó védelemmel ellátott szemüveg viselése. 

Amennyiben a szembe folyadék kerülhet, a vegyi védőszemüveg használata szükséges. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Az anyag a bőrön keresztül felszívódhat. Megfelelő, tűzálló, antisztatikus védőruházatot (EN 340, EN 343) 

és lábbelit (EN 345, EN 346, EN 347) kell viselni. A védőöltözet oldószerálló legyen. 
Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374, EN 388). Megfelelő anyagok hosszan tartó közvetlen érintkezés esetén 
(Javasolt: Védelmi index 6, amely megfelel> 480 perces áteresztési időnek az EN 374 szerint): butilkaucsuk (butil) – 0,7 
mm bevonatvastagság, nitril kaucsuk >= 1,3 mm bevonatvastagság vagy fluoro- elasztomer nitril bevonat, legalább 0,425 
mm vastagság. Neoprén, viton vagy fluor-elasztomer védőkesztyű poliakril -nitril bevonattal. Alkalmazás előtt ellenőrizni 
kell annak szorosságát. A kesztyűt alaposan le kell tisztítani eltávolítás előtt, majd jól szellőztetett helyen kell tárolni. 
Figyelni kell a bőr védelmére. A textil vagy bőrkesztyű teljes mértékben alkalmatlan. Kiegészítő hővédő kesztyű 
alkalmazása szükséges a forró, olvadt massza kezelése során (EN 407), pl. textilből vagy bőrből. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Gőzök keletkezése esetén szükséges; szerves vegyületek gőzei elleni szűrőbetét használata 
(forráspont > 65 °C, pl. EN 14387 A típus); gázmaszk (EN 136), A2 típusú szűrőbetét (EN 141, EN 143) vagy önálló 
légzőkészülék (EN 139, EN 132) használata. 

8.2.2.4.  Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 
viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet 
és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

 
8.2.3.  Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozások szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: szilárd (20o

Szín:  2,4-TDA: halvány barna  
C , 1013 hPa) 

2,6-TDA: szürkés lila 
Szag: kissé ammónia szagú 
Szagküszöbérték: nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20 o

Olvadáspont (
C):    9  

o

2,6-TDA:  103-105°C 
C):     2,4-TDA:  99°C. 

Kezdeti forráspont és tartomány (o

  2,6-TDA:  289°C 
C):  2,4-TDA:  288°C 

Lobbanáspont (o

2,6-TDA: 158°C (zárt téri)
C):    2,4-TDA:  160°C (zárt téri)  

Párolgási sebesség:    Nem alkalmazható. 
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Megállapítható, hogy sem a 2,4-TDA, sem a 2,6-TDA nem terjeszti az 
égést, égési jellemzői szerint nincs nagyon tűzveszélyesnek osztályozva. 
Gőznyomás:     2,4-TDA:  0.017 Pa (25°C) 

2,6-TDA:  0.029 Pa (25°C) 
 

Relatív sűrűség:     2,4-TDA:  1.26 g/cm3

2,6-TDA:  1.2 g/cm
 (20°C) 

3

Vízoldékonyság:     2,4-TDA:  38 g/l (25°C) 
 (20°C) 

2,6-TDA:  54 g/l (25°C) 
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):  2,4-TDA:  0.074 (25°C) 

2,6-TDA:  -0.137 (25°C) 
Öngyulladási hőmérséklet:    2,4-TDA:  505°C 750-765 Hgmm 

2,6-TDA:  490°C 757-764 Hgmm 
Viszkozitás (mPas): Adatelhagyás. A viszkozitás műszakilag nem kivitelezhető, mivel az anyag szilárd 20°C-on és 
1013hPa-n.  
Robbanásveszélyes tulajdonságok: A kémiai szerkezetük alapján a 2,4-TDA-nak és a 2,6-TDA-nak nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságaik. 
Oxidáló tulajdonságok: A kémiai szerkezetük alapján a 2,4-TDA-nak és a 2,6-TDA-nak nincsenek oxidáló tulajdonságaik.  
 

9.2. Egyéb információk 
 
Granulometria: Adatelhagyás. A vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában 
hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő.  
Felületi feszültség: 72.68 mN/m (20°C). 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Disszociációs állandó:  
2,4-TDA: pKa1 = 5.1and pKa2 = 2.7 (titrálási módszer, 21°C) 
2,6-TDA: pKa1 = 5.1 and pKa2 = 3.1 (titrálási módszer, 22.5°C)  
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: A termék stabil, spontán polimerizáció nem fordul elő. 
10.2. Kémiai stabilitás Levegővel érintkezve oxidálódik, amelynek eredményeként színes festék és kátrány keletkezik. Ez a 

reakció magas hőmérsékleten következik be a leggyorsabban, pl. amikor az anyag olvadt állapotban van. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Savakkal reakcióba lép. A reakció folyamata exoterm. 
10.4. Kerülendő körülmények: A termék fényre érzékeny. Nedvességtől távol tartandó. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Ásványi savak (pl. kénsav, foszforsav, stb.), szerves savak (pl. ecetsav, citromsav, stb.), 

oxidálószerek (pl. perklorátok, nitrátok, stb.), nátrium és kalcium-hipoklorit, üveggyapot szigetelés. Enyhén lúgos ásványi 
savakkal reagálva a termék vízben oldódó amin-sókat képez. Ezek a sók jobban ellenállnak az oxidációnak, mint az „alap” 
aminok. A peroxidokkal való reakciók a peroxidok gyors lebomlását eredményezhetik. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Megfelelő tárolás és kezelés esetén veszélyes bomlástermékek nem keletkeznek. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 

 
11.1. Akut toxicitás – szájon át: Akut tox. 3 

   Patkány   LD50 = 136 mg/kg 
Akut toxicitás – belégzés: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Akut toxicitás – bőrön át: Akut tox. 3 
   Patkány (nőstény)  LD50 = 463 mg/kg ts 

11.2. Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szemirrit.2 
A TDA szemirritáló volt nyulak esetében. 

11.3. Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Bőrszenzibilizáció: Bőrszenz. 1 
A TDA gyengén bőrszenzibilizáló. 

11.4. Csírasejt-mutagenitás: Muta.2 
 Az in vitro és in vivo szomatikus sejtekkel kapcsolatos pozitív megállapítások alapján az anyag a mutagén 3. kategóriába 
sorolandó. A hivatalos EU besorolás alkalmazásával az anyag a mutagén 2. kategóriába került besorolásra. 

11.5. Rákkeltő hatás: Rákk.1 B 
 A 2,4-TDA karcinogén volt a patkányok és egerek esetében tartós, szájon át történő beadását követően. 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Repr. 2 
Nem állnak rendelkezésre az irányelveknek megfelelő generációs tanulmányok a 2,4-TDA vagy a 2,4/2,6-TDA keverék 
esetében. A hivatalos EU besorolás alkalmazásával az anyag a Repr. 2 osztályba került besorolásra. 

11.7. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.8. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): STOT ism. 2 
Nem állnak rendelkezésre az ismétlődő dózisú toxicitási tanulmányok a kereskedelmi TDA-keverékre. (2,4-/2,6-TDA, 
80/20) A 2,4-TDA izomer esetében patkányokon és egereken végzett tartós táplálással kapcsolatos tanulmányok állnak 
rendelkezésre.  
Szájon át történő ismétlődő dózisú toxicitás LOAEL = 5.9 mg/kg ts/nap. 

11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.10. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ (abszorpció, anyagcsere, eloszlás és elimináció):  

Abszorpció: Feltételezhető a 2,4-TDA megfelelő abszorpciója az állatok gastrointestinalis (gyomor-bél) útjain keresztül a 
vizeletben és ürülékben történt kiválasztódás mennyisége alapján. Nem állnak rendelkezésre adatok a légutakon 
keresztül történő abszorpcióra vonatkozóan.  
Dermális penetráció: A 2,4-TDA bőrön keresztül jól felszívódik. 
Anyagcsere: A patkányoknál, nyulaknál és tengeri malacoknál csak kis mennyiségű változatlan 2,4-TDA található. 
Eloszlás: A patkányoknál a legmagasabb szövetkoncentrációkat a májban és a vesében mérték a [14

Elimináció: A 2,4-TDA metabolitok kiválasztódása a patkányok és egerek esetében elsődlegesen a vizeletben történik. 

C]2,4-TDA szájon át 
vagy intraperitoneális beadását követően. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
Édesvízi hal  LC50= 393 mg/l 
Tengeri hal  LC50= 0.414 mg/l 
Hosszú távú toxicitás halakra: 
Édesvízi hal  EC10/LC10= 3.16 mg/l 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenek EC50/LC50= 1.6 mg/l 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenek EC10/LC10 = 0.282 mg/l 

12.1.2. Üledék toxicitás 
Édesvízi üledék   EC10/LC10= 125 mg/kg üledék (száraz súly) 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 
Eisenia fetida   EC50 >1000 mg 80:20 TDA/kg talaj (száraz súly) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopának 
megfelelően ezt a vizsgálatot nem szükséges elvégezni abban az esetben, ha valószínűtlen a talajrétegben a közvetlen 
vagy közvetett expozíció. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás: 
Avena sativa  EC50=320 -1000 mg/kg talaj (száraz súly)  
Lactuca sativa  EC50=320 -1000 mg/kg talaj (száraz súly) 
A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklete 2. oszlopa 
szerint ezt a vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha valószínűtlen a talajrétegnek kitett közvetlen vagy közvetett 
expozíció. 
Toxicitás madarakra: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete 2. oszlopa szerint bármilyen vizsgálati igényt alaposan át kell 
gondolni a nagy emlősökkel kapcsolatos adatállomány figyelembevételével. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklete 1. fejezete szerint tudományos szempontból nem tűnik szükségesnek a 
vizsgálat elvégzése, mivel az aromás aminok vegyi úton nem lépnek reakcióba a vízzel, így a hidrolízises vizsgálat 
szükségtelennek tűnik.  
Fototraszformáció levegőben: Az indirekt fotolízis arányszáma  
2,4-TDA: 1.9x10(-10)cm(3)/(molekula*sec) 
2,6-TDA: 1.0x10(-10)cm(3)/(molekula*sec)  
Fototraszformáció vízben: A 2,4-TDA környezeti direkt fotolízisének felezési ideje 1 év vagy annál nagyobb.  
Fototranszformáció talajban: Adatelhagyás. 
Biodegradáció vízben: A TDA nem biodegradálható. 
Biodegradáció talajban: Kevés vagy semmiféle biológiai lebomlás sem volt megfigyelhető aerob és anaerob talajban; a 
TDA talajban való szétterjedésének fő útvonala a szerves anyaggal való kovalens kötések kialakulása.  

12.3. Bioakkumulációs képesség: <5 l/kg biokoncentrációs tényező került meghatározásra a halaknál, így a 2,4-TDA alacsony 
szintű bioakkumulációs potenciált mutat. 

12.4. A talajban való mobilitás A 2,4-TDA esetében aerob és anaerob körülmények között meghatározásra kerültek a Koc 
értékek. A radioaktív jelzett 2,4- és 2,6 –TDA-val végzett kísérletek kimutatták, hogy az anyagok a talajban lévő szerves 
frakcióval kovalens kötéseket képeznek, így a Koc meghatározása nem egészen helytálló. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 

13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni, az üres 
csomagolóeszkőzt veszélyes  hulladékként kell kezelni.  

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 
3418 2,4-TOLUILÉN-DIAMIN OLDAT 
1709 2,4-TOLUILÉN-DIAMIN SZILÁRD 

14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: 
2,4-TOLYLENEDIAMINE, SOLUTION 
2,4-TOLYLENEDIAMINE 
Nyelv: Angol 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 
Osztályozási kód: 
T1 2,4-TOLUILÉN-DIAMIN OLDAT 
T2 2,4-TOLUILÉN-DIAMIN SZILÁRD 

14.4. Csomagolási csoport: III 
Veszélyt jelző címke (címkék): 6.1 

14.5. Környezeti veszélyek: 
 Tengeri szennyező: nem. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
 EmS szám: F-A, S-A 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző. 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi intézkedésekről 

A meta-TDA szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében : 200 tonna 
a  9 cikk értelmében : 500 tonna. 

 
15.1.2. EU rendelkezések 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 
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 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve ( 2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 ISOPA irányelvek (www.isopa.org). 
 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO). 
 MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003. 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer). 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.1.4 Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Melyik pontban módosult a biztonsági adatlap előző változata: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítésekés és betűszavak 
 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EK-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
ERC 6a: 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
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PROC: Feldolgozási kategória 
PROC 1: Zárt folyamatban történő felhasználás, nincs várható expozíció 
PROC 3: Zárt szakaszos eljárás (szintézis, formulázás) 
PROC 9: A vegyi anyagok mozgatása kis konténerekbe (e célra kialakított töltési vonalon) 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
SU 8: Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok gyártása (beleértve a kőolajipari termékeket) 
SU 9: Finomvegyszerek gyártása 
Szenz.: Szenzibilizáció 
TDA: Diamino-toluol 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: A meta-TDA (EC 246-910-3) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 3 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2  Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Repr. 2 Kötelezően előírt osztályozás. 
Muta. 2  Kötelezően előírt osztályozás. 
Rákk. 1B  Kísérleti adatok alapján. 
STOT ism. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, krónikus 2  Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 

R25 Lenyelve mérgező (toxikus). 
R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. 
R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R36 Szemizgató hatású. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
R62 A fogamzó képességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. 
R51/53  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 

 
S-mondatok: 

 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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H-mondatok: 
 

H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét 
hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt >. 

H361f Feltehetően károsítja a termékenységet. 
H301 Lenyelve mérgező. 
H311 Bőrrel érintkezve mérgező. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

META-TDA 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Nátrium-hidroxid 
Terméknév: Nátrium-hidroxid oldat 
Indexszám: 011-002-00-6 
EC szám: 215-185-5 
CAS szám: 1310-73-2 
CAS szerinti elnevezés: Nátrium-hidroxid 
IUPAC név: Nátrium-hidroxid 
REACH regisztrációs szám: 01-2119457892-27-0008 
Az anyag típusa: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: intermedierek, pH-szabályozó szerek, laboratóriumi vegyszerek 

A nátrium-hidroxid oldatot legnagyobb mennyiségben a szerves és szervetlen vegyipar használja fel. Nagy felhasználó a 
papír- és cellulózipar, műselyem- és viszkózselyemipar, alumíniumipar. Jelentős fogyasztó még a szappan- és 
mosószergyártó ipar, az üveg- és élelmiszeripar. Használják víz- és szennyvízkezelésnél. 
 

1.2.1. Azonosított felhasználások leírása 
 

Azonosított 
felhasználás 

száma 
Felhasználási ágazat 

Vegyi 
termékkategória 

Eljáráskategória 
Környezet 

kibocsátási 
kategória 

Árucikk 
kategória 

Expozíciós 
Forgatókönyv (EF) 

1. SU 1-24 kivéve 21, 22 
Nem 
alkalmazható 

PROC 1-4, 8-9 ERC 1 
Nem 
alkalmazható 

EF 1: Folyékony 
NaOH gyártás 

2. SU 1-24 kivéve 21, 22 
Nem 
alkalmazható 

PROC 1-4, 8-9 ERC 1 
Nem 
alkalmazható 

EF 2: Szilárd NaOH 
gyártás 

3. SU 1-24 kivéve 21, 22 PC 0-40 PROC 1-27 ERC 1-7, 12 
Nem 
alkalmazható EF 3: NaOH ipari és 

foglalkozásszerű 
felhasználás 

4. SU 1-24 kivéve 21, 22 PC 0-40 PROC 1-27 ERC 2, 3, 8-11 
Nem 
alkalmazható 

5. SU 21 PC 0-40 
Nem 
alkalmazható 

ERC 8-11 
Nem 
alkalmazható 

EF 4: NaOH 
fogyasztói 
felhasználás 

 
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások: Nincs ellenjavallt felhasználás. 
 
1.2.3. További információ: 

A PROC, ERC; PC és SU teljes szövegét lásd a mellékelt EF-ben. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
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1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
 
 

2. A veszély meghatározása
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Megjegyzés: Önosztályozás az 1272/2008/EK szerint 

 
Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Fémre maró 1 H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  
Bőrmaró 1A H314 Súlyos égési sérülést és 

szemkárosodást okoz. 
Koncentráció tartomány >=5%

Bőrmaró 1B H314 Súlyos égési sérülést és 
szemkárosodást okoz. 

Koncentráció tartomány >=2%-<5% 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. Koncentráció tartomány >=0.5%-<2% 
Szemkár. 1 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. Koncentráció tartomány >=0.5%-<2% 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
C – Maró R35 Súlyos égési sérülést okoz. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 
Egyedi koncentrációs határérték: 
Koncentráció tartomány >= 5% 
Osztályozás 
C – Maró; R35 – Súlyos égési sérülést okoz. 
 
Egyedi koncentrációs határérték: 
Koncentráció tartomány >=2% - <5% 
Osztályozás 
C – Maró; R34 – Égési sérülést okoz. 
 
Egyedi koncentrációs határérték: 
Koncentráció tartomány >= 0.5% - < 2% 
Osztályozás 
Xi – Irritatív; R36/38 – Szem- és bőrizgató hatású. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termék azonosító: Nátrium-hidroxid oldat 
Anyag:  Nátrium-hidroxid 
Indexszám: 011-002-00-6 
 
Veszélyt jelző piktogram: 

 

  
 
 GHS05 
 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 

Anyagnév: Nátrium-hidroxid 
Indexszám: 011-002-00-6 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Koncentráció 

tartomány 
% (w/w) 

Nátrium-hidroxid 215-185-5 1310-73-2 20 - 50 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)
NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 

 Verzió 1.1 –2011.02.01. 4 / 14 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.1.1. Belégzés esetén: 

A sérültet ki kell vinni a friss levegőre. Oxigént vagy szükség esetén mesterséges lélegeztetést adjunk. A sérültet 
megfelelő pozícióba kell fektetni, majd betakarni és melegen tartani. Azonnal hívjunk orvost. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: 
Haladéktalanul távolítsuk el a szennyezett ruházatot és cipőt. Bő vízzel azonnal mossuk le. Tartsuk a sérültet melegen és 
csendes helyen. Azonnal hívjunk orvost vagy a toxikológiai központot. A szennyezett ruhát mossuk ki az újbóli használat 
előtt. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: 
Bő vízzel azonnal öblítsük ki a szemeket, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Abban az esetben, ha nehéz a 
szemhéjak kinyitása, alkalmazzunk fájdalomcsillapító szemmosót (oxibuprocaine). Azonnal hívjunk orvost vagy a 
toxikológiai központot. Haladéktalanul szállítsuk a sérültet kórházba. 

4.1.4. Lenyelés esetén: 
Azonnal hívjunk orvost vagy a toxikológiai központot. Szállítsuk a sérültet azonnal kórházba. Lenyelés esetén öblítsük ki a 
szájat vízzel (csak akkor, ha a sérült eszméleténél van). TILOS hánytatni. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: 
Friss levegő, nyugalom. Félig-ülő helyzet. Mesterséges lélegeztetésre szükség lehet. Kérjünk orvosi segítséget. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Maró hatású. Az anyag nagyon maró hatású a szemekre, a bőrre és a légutakba kerülve. Maró hatású lenyelés esetén is. 
Az anyag permetének belégzése tüdőödémát okozhat. A bőrrel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés bőrgyulladást 
okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
A tüdőödéma tünetei gyakran nem válnak nyilvánvalóvá azonnal, csak néhány órával később jelentkeznek, melyet a 
fizikai megterhelés tovább súlyosbít. Ezért szükséges a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 
 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: 
Intézkedjünk a helyi körülményeknek és a környezetnek megfelelő oltóanyagról. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek 
A termék nem tűzveszélyes. Nem gyúlékony. Vízzel hevesen reagál. Fémekkel való reakció során hidrogén szabadul fel. 
Könnyűfémekkel (alumínium, magnézium), cinkkel, ólommal hidrogénfejlődés közben reagál, a hidrogén a levegővel 
robbanó elegyet képezhet, ebben az esetben a nátrium-hidroxidot sok vízzel fel kell hígítani. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: 
Tűz esetén viseljünk sűrített levegős önmentő készüléket. Használjunk egyéni védőfelszerelést. Viseljünk vegyvédelmi 
ruhát. 
További információk: 
A környezetben keletkező tűz esetén: használjunk megfelelő tűzoltó anyagot. Hűtsük a konténereket/tartályokat 
vízpermettel. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ’E’ (Nem tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére 

Előzzük meg a további szivárgást vagy kifolyást, amennyiben ez biztonságosan megtehető. Tartsuk távol az 
összeférhetetlen termékektől. 

6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére 
Szállítsuk el a személyzetet biztonságos területre. Tartsuk távol az embereket a kiömléstől/szivárgástól és annak 
ellenszelétől. Szellőztessük ki a területet. Viseljünk megfelelő védőöltözetet. 
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6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Nem kerülhet ki a környezetbe. Ne kerüljön a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatorna hálózatba. Ha a termék 
szennyezi a folyókat és tavakat vagy csatornahálózatokat értesítsük az illetékes hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
A szabadba került kis mennyiségű anyagot felszívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, homokkal kell lefedni, és az 
összegyűjtött anyagot ártalmatlanítás céljából zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. Tároljuk 
megfelelően felcímkézett, zárt tartályokban. Tartsuk megfelelő, zárt tartályokban ártalmatlanítás céljából. Kezeljük a 
visszanyert anyagot az „Ártalmatlanítási szempontok” fejezetben leírtak szerint. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 13. fejezetet: „Ártalmatlanítási szempontok”. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Használatos zárt rendszerben. Hígításkor mindig a terméket adjuk a vízhez. Soha ne a vizet adjuk a termékhez. Csak a 
termékkel kompatibilis berendezéseket és anyagokat használjunk. Tartsuk távol összeférhetetlen termékektől. 
Lehetőség szerint szivattyú vagy gravitáció révén mozgassuk. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Tároljuk az eredeti tartályban. Tartsuk jól szellőztetett, száraz helyen megfelelően felcímkézett tartályokban. A tartályt 
tartsuk zárva. Tartsuk távol összeférhetetlen termékektől. 
Csomagoló anyag: 
Rozsdamentes acél, polietilén, papír+PE. 
Nem megfelelő csomagoló anyag: 
Nem áll adat rendelkezésre. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Az anyag műszaki funkciója (mit csinál): intermedierek, pH-szabályozó szerek, laboratóriumi vegyszerek 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 

1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Anyagnév: Nátrium-hidroxid 
CAS szám: 1310-73-2 
 

Ország Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

 2 belélegezhető permet  4 belélegezhető permet 
Belgium  2   
Dánia  2  2 
Franciaország  2   
Magyarország 2 2
Lengyelország  0.5  1 
Spanyolország  2   
Svédország  1  (2) 
Svájc  2 belélegezhető permet  2 belélegezhető permet 
Egyesült Királyság    2 

 
Megjegyzés: (2) Belélegezhető por 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_ gw.aspx 
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8.1.1. DNEL/PNEC-értékek 
Dolgozók: 
Akut -Rövid távú (bőrön át, belélegzés - lokális és szisztémás hatások)/ 

Hosszú távú (bőrön át - lokális és szisztémás hatások, belélegzés - szisztémás): 
A lokális hatások előfordulása kerül fókuszba akut és ismételt expozíciót követően azokon a helyeken, ahol NaOH-t 
gyártanak és/vagy kerül felhasználásra. Ennek oka az, hogy normál kezelési és felhasználási körülmények között az 
NaOH-nak a testben történő szervi kiválasztása nem valószínű. 

DNEL hosszú távú belélegzés=1.0 mg/m3 (lokális hatások) 
 

Lakosság: 
Akut - Rövid távú (bőrön át, belélegzés, szájon át - szisztémás hatások, bőrön át, belélegzés - lokális)/ 
 Hosszú távú (bőrön át, belélegzés, szájon át - szisztémás hatások, bőrön át – lokális): 
Mivel a nátrium-hidroxid normál kezelési és használati körülményei között várhatóan nem lesz elérhető az emberi 
szervezetben, a hangsúly a lehetséges akut expozíció (lokális) kockázatain van. 

DNEL hosszú távú belélegzés=1.0 mg/m3 (lokális hatások) 
 
PNEC vízi (édesvíz, tengervíz, váltakozó kibocsátás, STP): A NaOH toxicitása az OH-tartalom miatt a pH érték 
növekedésének köszönhető, mivel a nátrium koncentrációk túl alacsonyak ahhoz, hogy az akut toxicitási vizsgálatokban 
megfigyelt hatások magyarázatául szolgáljanak. Általános PNEC nem származtatható az egyedi fajok toxicitási adatából 
NaOH-ra vonatkozóan, mivel a természetes vizek pH értéke, valamint azok felvevő kapacitása számottevő különbségeket 
mutat, továbbá a vízi organizmusok/ökoszisztémák alkalmazkodnak a speciális természetes körülményekhez, így 
eredményezve különböző pH optimumot és pH értékeket, amelyek tolerálnak. 
 
PNEC (üledék (édesvíz/tengervíz), talaj): Magas vízben való oldékonysága és nagyon alacsony gőznyomásának 
köszönhetően a NaOH túlnyomórészt vízben lesz megtalálható. A vízben (beleértve a talaj és üledékes rétegvizet), a 
NaOH nátrium ion (Na+)  és hidroxid ion (OH-

 

) formájában van jelen, mivel a szilárd NaOH gyorsan oldódik és lebomlik a 
vízben. 

PNEC szájon át: Az EU RAR (2007) szerint biológiai felhalmozódás a szervezetekben NaOH esetében nem számottevő. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés 

Megfelelő szellőztetés biztosítása szükséges. Olyan műszaki intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek a foglalkozás 
egészségügyi határoknak megfelelnek. 

8.2.2. Személyi védőfelszerelés 
8.2.2.1. Szem /arc védelem 

Vegyszerálló védőszemüveg viselése kötelező. 
8.2.2.2. Bőr és testvédelem 

Vegyszerálló kötény. PVC kötény/csizma, porok esetén neoprén. 
 Kézvédelem 

Zárt védőkesztyű. Alkalmas anyagok: PVC, neoprén, természetes gumi, butil-gumi. 
Nem alkalmazható anyag: bőr. 

8.2.2.3. Légzésvédelem 
Por vagy permet képződés esetén megfelelő szűrővel ellátott légzőkészüléket használjunk. Ajánlott szűrőtípus: P2. 

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések 
A szabványoknak megfelelő szemmosó palackokat vagy szemmosókat kell biztosítani. A szennyezett ruházatot és cipőt 
azonnal le kell venni. A megfelelő üzem egészségügyi és biztonságtechnikai gyakorlatnak megfelelően kell kezelni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 
A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: folyadék (20°C, 1013 hPa) 
Szín: Színtelen. 
Szag: Szagtalan. 
Szagküszöbérték: Nincs adat. 
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9.1.2. Alap adatok 
pH (20°C): Nem alkalmazható. Függ az NaOH koncentrációjától. NaOH erős lúgos anyag, amely teljesen bomlik vízben 
nátrium-ionra (Na+) és hidroxid-ionra (OH-

Olvadáspont (°C): -26°C (20%-os oldat); 16°C (40%-os oldat) 
). 

Forráspont (°C): 108°C (20%-os oldat); 128°C (40%-os oldat) 
Lobbanáspont (°C): Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges vizsgálat elvégzése, ha az 
anyag szervetlen (VII. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Párolgási sebesség: Nincs adat. 
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem alkalmazható. 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: Nem alkalmazható. 
Gőznyomás (hPa): Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az 
olvadáspont 300°C felett van (VII. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Gőzsűrűség (air=1): Nincs adat. 
Sűrűség (g/cm3): 1.22 – 1.53 g/cm3

Víz oldékonyság: Nagyon jól oldódik (> 10.000 mg/l). 
 (20-50%-os oldat, 20°C) 

Megoszlási hányados: (n-oktanol/víz): Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges vizsgálat 
elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Öngyulladási hőmérséklet: A vizsgálatot nem kell elvégezni szilárd anyagok esetében, ha az előzetes eredmények 
kizárják az anyag önmelegedését 400°C felett. 
Bomlási hőmérséklet:  Nincs adat. 
Viszkozitás: 8.23 – 51.911 mPa s (9 mol/l – telített oldat; 25°C). 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat 
elvégzése, ha nincsenek robbanási tulajdonságokkal rendelkező vegyi csoportok jelen a molekulában (VII. melléklet, 2. 
oszlop alkalmazása). Így, NaOH is nem robbanásveszélyesnek minősíthető. 
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha 
nincsenek robbanási tulajdonságokkal rendelkező vegyi csoportok jelen a molekulában (VII. melléklet, 2. oszlop 
alkalmazása). Így, NaOH is nem oxidálónak minősíthető. 

 
9.2. Egyéb információk 

Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően csak akkor szükséges a vizsgálat elvégzése, 
ha az anyag felületi, szerkezeti aktivitása valószínű vagy előre jelezhető. Továbbá, a felületi aktivitása nem egy elvárt 
tulajdonsága az anyagnak (VII. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Szemcseméret eloszlás (Granulometria): Nem alkalmazható. A NaOH különböző koncentrációjú vizes oldatként (lúg) 
kerül kereskedelmi forgalomba. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és releváns bomlástermékek azonosítása: Nem alkalmazható. A REACH 
Rendeletnek megfelelően nem szükséges vizsgálat elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. melléklet, 2. oszlop 
alkalmazása). 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha 
az anyag hidrolitikusan instabil (felezési ideje 12 óránál kevesebb) (IX. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). A nátrium-
hidroxid vízben teljesen disszociál nátrium ionra (Na+) és hidroxid ionra (OH-

Kiegészítő fizikai-kémiai információ: A NaOH egy erősen lúgos anyag, ami vízben teljesen disszociál nátrium ionra (Na
). 

+) 
és hidroxid ionra (OH-

 

). A vízben való oldódás/disszociáció erősen exoterm, heves reakció játszódik le, amikor NaOH-t 
adunk a vízhez. 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Potenciális hőtermelési veszély. Maró hatású lehet fémekre. 
10.2. Kémiai stabilitás: Stabil az ajánlott tárolási feltételek mellett. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Fémekkel való reakció során hidrogén szabadul fel. Exoterm reakció erős savakkal. Veszélyes heves reakció. 
Robbanásveszély. Vízzel hevesen reagál. 

10.4. Kerülendő körülmények: Tartsa távol a közvetlen napfénytől. Kerülni kell a termikus bomlást, ne melegedjen túl. Fagyás. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Fémek, oxidálószerek, savak, alumínium, egyéb könnyűfémek és ötvözetei. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Hidrogén. 
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11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
11.1.1. Akut toxicitás – szájon át, belélegzés, bőrön át 

A NaOH akut toxicitására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható vizsgálatok. A REACH Rendeletnek 
megfelelően akut toxicitási vizsgálatokat nem kell elvégezni, ha az anyagot maró hatásúnak ítélik meg bőrrel való 
érintkezés esetén. (VIII. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). A NaOH egy maró hatású anyag, ebből kifolyólag további akut 
toxicitási vizsgálat elvégzése nem szükséges. 
Akut toxicitás – egyéb utakon 
Egér (intraperitoneális) LD50=40 mg/kg ts 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: Bőrirrit. 2 
A 1272/2008 CLP rendelet VI. melléklet 3.1 táblázata szerint a bőrrel való érintkezés révén a NaOH maróhatásának 
koncentrációs határértéke 2%-ban lett meghatározva. A legutóbbi ATP-ig ez az érték nem változott. Ezért a 2%-ot a 
maróhatás koncentrációs határértékeként kockázatjellemzésre is felhasználják. 
A 1272/2008 CLP rendelet VI. melléklet 3.1 táblázata szerint a NaOH bőrmaró 1A kategóriájú ≥ 5% koncentrációban. 
 Nyúl irritatív 
 Ember irritatív 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Szemirrit. 2 
A 1272/2008 CLP rendelet VI. melléklet 3.1 táblázata szerint szem/bőr irritáció van 0.5% ≤ C < 2% 
koncentrációtartományban. 
 Nyúl nincs irritáció (1% NaOH oldat) 
  irritáció (2% NaOH oldat) 
Légzőszervi szenzibilizáció 
Nincs osztályozva. A maximum 1 mg/m3

Bőr szenzibilizáció 

 értékű expozíciós koncentrációk a légutakra/légzőszervekre nem károsak a helyi 
körülményeket figyelembe véve. 

Nincs osztályozva. A meglévő adatok nem bizonyítják, hogy NaOH a bőrt érzékenyíti. 
 Ember nem érzékenyítő 
Mutagenitás 
Nincs osztályozva. Az in vitro és in vivo genetikai  toxicitási vizsgálatok nem mutatnak semmilyen bizonyítékot az anyag 
mutagenitást kiváltó aktivitására. Továbbá az NaOH-nak normál kezelési és felhasználási feltételek mellett az emberi 
szervezetben történő szervi kiválasztása nem valószínű, ezért további vizsgálatok elvégzése szükségtelennek tekinthető. 
Rákkeltő hatás 
Nincs osztályozva. NaOH nem váltott ki mutagenitást in vitro és in vivo vizsgálatoknál. 
Reprodukciós toxicitás 
Nincs osztályozva. A NaOH emberi szervezetben történő szervi kiválasztása nem valószínű normál kezelési és 
felhasználási feltételek mellett, ennek folytán megállapítható, hogy az anyag sem a magzatot, sem a női és férfi 
reprodukciós szervekkel nem fog kapcsolatba lépni. Megállapítható, hogy specifikus vizsgálat a fejlődési toxicitás vagy a 
reprodukciós toxicitás meghatározására vonatkozóan nem szükséges. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT egy.) 
Nincs osztályozva. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT ism.) 
Nincs osztályozva. Nem megbízható vizsgálatok állnak rendelkezésre szájon át, belélegzés útján és bőrön át ismételt 
dózisú toxicitásra. 
Aspirációs veszély 
Nincs osztályozva. 
Toxikokinetika 
A NaOH emberi szervezetben történő szervi kiválasztása nem valószínű normál kezelési és felhasználási feltételek 
mellett. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra 
Nem megbízható vizsgálatok állnak rendelkezésre a rövid távú toxicitási vizsgálatra halak esetében. Ennek ellenére a 
NaOH-nak további vízi toxicitásra vonatkozó vizsgálat elvégzése nem szükséges, mivel minden elvégzett vizsgálat 
eredménye alacsony toxicitási értéket mutatott (akut toxicitási vizsgálatok halak esetében: 35 - 189 mg/l) és a pH értékre 
vonatkozóan is elégséges adatok állnak rendelkezésre. 
Hosszú távú toxicitás halakra 
Nem áll rendelkezésre érvényes hosszú távú toxicitási vizsgálatok halakra. Ennek ellenére a NaOH-nak további vízi 
toxicitásra vonatkozó vizsgálat elvégzése nem szükséges, mivel minden elvégzett vizsgálat eredménye alacsony 
toxicitási értéket mutatott (krónikus toxicitási vizsgálat: ≥ 25 mg/l)  és a pH értékre vonatkozóan is elégséges adatok 
állnak rendelkezésre. 
Rövid távú toxicitás vízi gerincteleneknél 
A tesztek a vízi gerincteleneknél eredményezett akut LC50 értékeket és toxikus/halálos koncentrációt, mely 30 és 1000 
mg/l között mozgott. 
Hosszú távú toxicitás vízi gerincteleneknél: Adatelhagyás. 
Toxicitás vízi algák és cianobaktériumoknál: Adatelhagyás. 
Toxicitás mikroorganizmusoknál: Adatelhagyás. 

12.1.2. Üledék toxicitás 
Adatelhagyás. Magas vízben való oldékonysága és nagyon alacsony gőznyomásának köszönhetően a NaOH 
túlnyomórészt a vízben lesz megtalálható. A vízben (beleértve a talaj és üledékes rétegvizet) nátrium ion (Na+) és 
hidroxid ion (OH-

12.1.3. Földi toxicitás 

) formájában van jelen. Ha talajvízbe kerül szemcsés anyaggal és üledékkel történő elnyelése 
elhanyagolható és így az élő szövetekben nem halmozódik fel. 

Toxicitás talaj makroorganizmusoknál kivéve ízeltlábúak: Adatelhagyás. 
Toxicitás szárazföldi ízeltlábúaknál: Adatelhagyás. Ha talajba kerül, a talaj részecskékben történő elnyelése 
elhanyagolható. A talaj puffer kapacitásától függően az OH-

Toxicitás szárazföldi növények: Adatelhagyás. 

 semlegesítésre kerül a talaj rétegvizeiben vagy a pH érték 
növekedhet. A NaOH talajjal történő direkt expozíciója nem létezik az ismert felhasználások alapján. Továbbá a levegőn 
keresztüli indirekt expozíció sem várható. 

Toxicitás talaj mikroorganizmusoknál: Adatelhagyás. 
Toxicitás madaraknál: Adatelhagyás. Madarakra vonatkozó expozíció nem valószínű. Továbbá, élő szervezetekben 
történő vizsgálatok maró hatású anyagokra vonatkozóan maró hatást okozó koncentráció/dózis szinttel elkerülendőek 
(REACH rendelet X. melléklet bevezetése). 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: Adatelhagyás. 
Fototranszformáció/fotolízis: Nem áll rendelkezésre információ. 
Fototranszformáció vízben és talajban: Ez az információ nem áll rendelkezésre. 
Biodegradáció vízben 
Adatelhagyás. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. 
melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Biodegradáció vízben és üledékben: 
Adatelhagyás. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. 
melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Biodegradáció talajban 
Adatelhagyás. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. 
melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 
Degradáció összefoglalása 
Abiotikus lebomlás: NaOH egy erős lúgos anyag, ami vízben teljesen disszociál nátrium ionra (Na+) és hidroxid ionra (OH-

Biotikus lebomlás: A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az anyag szervetlen (VII. 
melléklet, 2. oszlop alkalmazása). 

). 
Magas vízben való oldékonysága és nagyon alacsony gőznyomásának köszönhetően a NaOH túlnyomórészt vízi 
környezetben lesz megtalálható.  Ez azt mutatja, hogy szemcsés anyag vagy felületek nem nyelik el.  
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12.3. Bioakkumulációs képesség 
Adatelhagyás. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha az anyag bioakkumulációs 
potenciálja alacsony (IX. melléklet, 2. oszlop alkalmazása). Magas vízben való oldékonysága és nagyon alacsony 
gőznyomásának köszönhetően a NaOH túlnyomórészt vízben lesz megtalálható. Az EU RAR szerint a biológiai 
felhalmozódás az organizmusokban nem számottevő NaOH-ra nézve. 

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH Rendeletnek megfelelően nem szükséges a vizsgálat elvégzése, ha 
fizikai kémiai tulajdonságai alapján az anyag alacsony adszorpciós potenciálja várható (VIII. melléklet, 2. oszlop 
alkalmazása). Magas vízben való oldékonysága és nagyon alacsony gőznyomásának köszönhetően a NaOH 
túlnyomórészt vízben lesz megtalálható. A vízben (beleértve a talaj és üledékes rétegvizet) nátrium ion (Na+) és hidroxid 
ion (OH-

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

) formájában van jelen. Ha talajvízbe kerül szemcsés anyaggal és üledékkel történő elnyelése elhanyagolható és 
így az élő szövetekben nem halmozódik fel. 

A NaOH nem felel meg a perzisztencia, bioakkumuláció és a toxicitás kritériumoknak. Ezért a NaOH nem tekinthető PBT 
vagy vPvB anyagnak. 

12.6. Egyéb káros hatások: Nincs adat. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
Ne juttassuk közvetlenül csatornára, környezetbe. A magas pH értékkel rendelkező anyagokat lefejtés előtt semlegesíteni 
kell. Savas oldattal való óvatos semlegesítés után sok vízzel hígítandó. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: 

Termék: A feleslegessé vált kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A keletkező hulladék kezelése a 
helyi szabályozásnak megfelelően az erre szakosodott cégeknél történjen, a veszélyes hulladékra vonatkozó előírások 
szerint. 
Csomagolás: A tisztítatlan csomagolás/konténer a termékkel megegyező módon kezelendő. A csomagolóeszköz tisztítás 
után újrafelhasználható. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Belvízi szállítás (AND(R)) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállíáts (ICAO/IATA/DGR) 

14.1. UN szám: 1824 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

Megfelelő szállítási megnevezés: NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 
Nyelv: Magyar 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE): 
ADR/RID címke: 8 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee): 
Címke: maró 
Légi szállíáts (ICAO/IATA/DGR): 
ICAO címke: maró 

14.5. Környezeti veszélyek 
Tengeri szennyező: nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
EmS szám: F-A, S-B 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: 
Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

A nátrium-hidroxid nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
 
Az anyag besorolható az Európai Parlament és Tanács 98/8/EK Irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 
rendelet V. mellékletébe. 
A 2032/2003/EK rendelet I. melléklete tartalmazza a felülvizsgálati programba felvett létező biocid hatóanyagokat és 
termékcsoportokat. Ez a melléklet már nem tartalmazza a NaOH-t, mint hatóanyagot. 
 
OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)-engedély: 
3989/2006 OÉTI 
1086/1997 OÉTI 
 

15.1.1. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról. 
 A Bizottság 2032/2003/EK rendelete (2003. november 4.) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram második 
szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról (EGT vonatkozású szöveg). 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 Euro Chlor útmutatók (www.eurochlor.org) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
 

15.1.2. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel 
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 2009. évi LIX. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 
Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és 
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek elszállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
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16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése:  

 
Változtatások az 1.0 kiadású biztonsági adatlaphoz képest a 2.2.1., 5.1., 9.1.1., 9.1.2., 16.1., 16.4. pontokban történtek. 
 
Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 
ATP: A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás 
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám, név 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: EU szám: EINECS, ELINCS vagy NLP 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EGK: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
EU RAR: Európai kockázatértékelési jelentés 
irrit.: Irritáció 
IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
kár.:károsodás 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NaOH: nátrium-hidroxid 
NLP: Már nem polimer 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PE: polietilén 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
PVC: polivinil-klorid 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
STP: Szennyvízkezelő telep 
SU: Felhasználási szektor 
ts: testsúly 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: Regisztrációs dosszié NaOH-ra (EC 215-185-5) 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Fémre maró 1; H290 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrmaró 1A; H314 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2; H315 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2; H319 Kísérleti adatok alapján. 
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A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 
R-mondatok: 
 
R35 Súlyos égési sérülést okoz. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
H-mondatok: 
 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
P-mondatok: 
 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv 
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Nyelv: Magyar 
Dátum: 2011.02.01. 

Biztonsági adatlap 
NÁTRIUM-HIDROXID OLDAT 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: NÁTRIUM-SZULFÁT 
Márkanév: NÁTRIUM-SZULFÁT 
Indexszám: - 
EK-szám: 231-820-9 
CAS-szám: 7757-82-6 
CAS-név: nátrium-szulfát 
IUPAC-név: dinátrium-szulfát 
REACH regisztrációs szám: 01-2119519226-43-0002 
 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: A por állagú nátrium-szulfátot a legnagyobb mennyiségben az üvegipar 

használja fel. A nagy fogyasztók közé tartozik a papír- és cellulózipar, valamint a műselyem és viszkóz műselyem ipar. 
Nagy mennyiségben használják fel az anyagot a szappan és tisztítószer iparban is, ahol adalékanyagként használják. 

 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

 Az anyag gyártása, beleértve a továbbítást és a laboratóriumi tevékenységeket 
 Készítmény előállítás és forgalmazás: az anyag hozzáadása folyékony és szilárd készítményekhez, beleértve a 

forgalmazást és a kapcsolódó laboratóriumi tevékenységeket; Forgalmazás: berakodás és átcsomagolás 
 Szintézis során segédanyagként (nem reagensként), valamint intermedierként való felhasználás; beleértve a továbbítást 

és a laboratóriumi tevékenységeket 
 Az anyag ipari felhasználása szórásos (spray) készítményeknél 
 Az anyag ipari felhasználása nem szórásos készítményeknél 
 Az anyag tisztítószerként való felhasználása ipari környezetben 
 Az anyag laboratóriumi szerként való felhasználása ipari környezetben (kis méretben) 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

 Az anyag ipari felhasználása szórásos (spray) készítményeknél 
 Az anyag foglalkozásszerű felhasználása nem szórásos készítményekben 
 Az anyag tisztítószerként való felhasználása foglalkozásszerű környezetben 
 Az anyag foglalkozásszerű környezetben történő felhasználása laboratóriumi szerként (kis méretben) 

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás 

 
 Az anyag felhasználása fogyasztóknak szánt termékekben (magánháztartásokban történő felhasználások) 

 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Nem alkalmazható. 
1.2.5. További információk: Nem alkalmazható. 
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1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 
 

2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti ez a termék nincs osztályozva, mint veszélyes anyag. 
 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 

A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti ez a termék nincs osztályozva, mint veszélyes anyag. 
 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ez a termék nincs címkézve, mint veszélyes anyag. 
 
2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 

bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
 
3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

 
3.1. Anyag 

 
Indexszám: Nem alkalmazható. 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

nátrium-szulfát 231-820-9 7757-82-6 >95 
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4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanács: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 

4.1.1. Belégzés esetén: a sérültet távolítsuk el az expozíció helyszínéről, azonnal vigyük friss levegőre. Helyezzük 
nyugalomba. 

4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az érintett bőrfelületet mossuk le bő szappanos vízzel. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: Mossuk ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig, (a kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen 

lehetséges) alkalmanként emeljük fel a felső és alsó szemhéjat. Forduljunk orvoshoz! 
4.1.4. Lenyelés esetén: A száját vízzel ki kell mosni. Itassunk vele vizet, nagy mennyiség lenyelése esetén forduljunk 

orvoshoz.  
4.2. Orvosoknak szóló tájékoztató: Tüneti, támogató kezelés. 
4.3. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Belégzés esetén: émelygés, hányás, hasi fájdalom, 

hasmenés. Lenyelés esetén az anyag a gyomor-bél rendszerre hat. 
4.4. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 

orvosi kivizsgálás. 
 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 

 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: A nátrium-szulfát nem éghető anyag. Az összes oltóanyag alkalmazható. 
Nem megfelelő oltóanyag: Nem ismert. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Magas hőmérsékleten irritáló és mérgező gázok - gőzök (SO2, SO3

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

) 
szabadulnak fel. 

Speciális védőfelszerelések: Tűzoltó védőöltözet. 
5.3. További információ: A tűzben felforrósodott tartályt vízpermettel le kell hűteni. A hűtésre ne használjanak vízsugarat. Az 

égéstermék (hőbomlás terméke) toxikus füst. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ”E”, nem tűzveszélyes. 

 
 
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a szembe, bőrre való jutását, 

egyéni védőöltözet, eszköz használata kötelező (egyszer használatos részecskeszűrő P1 vagy gázálarc P1 szűrőbetéttel 
ellátva. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőöltözet és légzésvédő készülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A kifolyás helyét le kell zárni, vigyázzanak, hogy az anyag ne kerüljön be a 

szennyvízcsatornába, és a helyiségbe engedjenek friss levegőt. A kiömlött anyagot fel kell söpörni. Szükség esetén 
használjanak személyi védőeszközöket, a kiömlött anyagot helyezzék egy felcímkézett tartályba és zárják le. Ügyeljenek 
arra, hogy ne keletkezzen por. A kiömlés helyszínét alaposan mossák fel, míg a szennyeződést teljesen el nem 
távolították. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiszóródott anyagot seperje fedett edénybe, 
először nedvesítse be az anyagot, a porzás elkerülése végett. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
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7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A porzás elkerülése végett nedvesítse be a kiszóródott anyagot, mielőtt bele seperné a fedett edénybe. 
7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 

dohányterméket használni. Minden körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök 
belélegzését. A berendezéseket tisztán kell tartani. Mintavétel, kezelés és tárolás során a leglényegesebb, alapvető 
tennivaló az anyag vízzel való érintkezésének megakadályozása.  

7.1.3. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Ne tárolja együtt lúgokkal és oxidáló 
szerekkel. A tartályt tartsák szorosan zárva, jól szellőző helyen.  

 
 

8.  Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.2. Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határértékek: Nincs adat. 
 
8.1.3. DNEL/PNEC-értékek 

Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása rövid távú 
expozíció után. 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások, belégzés: 
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása rövid távú 
expozíció után. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása rövid távú 
expozíció után. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások, belégzés:  
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása rövid távú 
expozíció után. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása hosszú távú 
expozíció után. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, belégzés: 

DNEL = 20 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, belégzés DNEL értéke az ismételt szájon keresztüli adag toxikológiai 
tesztekből származnak (patkány). 

NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
Hosszú távú expozíció –lokális hatások, bőrön át 
A DNEL nem került kiszámításra. A szervetlen nátrium-szulfátnak nincs helyi és szisztematikus hatása hosszú távú 
expozíció után. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások, belégzés:  

DNEL = 20 mg/m3 
A hosszú távú expozíció - lokális hatások, belégzés DNEL értéke az ismételt szájon keresztüli adag toxikológiai tesztekből 
származnak (patkány). 

NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
Foglalkozási expozíció: A foglalkozási expozíció határértéke (OEL) 8 órás expozíció esetén 10 mg/m3

  
. 
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Lakosság: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások, bőrön át: 
DNEL nem került kiszámításra. Általában a lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. A szervetlen 
nátrium-szulfát nem bőrirritáló hatású, és a bőrön keresztül történő felszívódásának az esélye kicsi. 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások, belégzés: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások, szájon át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Akut/rövid távú expozíció – lokális hatások, belégzés: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, belégzés:  

DNEL = 12 mg/m3 
A hosszú távú expozíció - lokális hatások DNEL értéke az ismételt orális/szájon keresztüli adag toxikológiai tesztekből 
származnak (patkány): 

NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások, szájon át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások, bőrön át: 
A DNEL nem került kiszámításra. A lakosság szempontjából nem számít lényeges expozíciós útnak. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások, belégzés: 

DNEL = 12 mg/m3 
A hosszú távú expozíció- lokális hatások DNEL értéke az ismételt orális adag toxikológiai tesztből származik. 

NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
 
PNEC vízi (édesvíz)   11.9 mg/l 
PNEC vízi (tengervíz)  1.109 m/l 
PNEC vízi (váltakozó kibocsátás) 17.66 m/l 
PNEC STP    800 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz)  40.2 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC üledék (tengervíz)  4.02 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC talajban   1.54 mg/kg talaj szárazsúly 
PNEC szájon át   Nem bioakkumulatív. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő szellőztetés és világítás alkalmazása. Biztonsági zuhanynak, medencének, 

elsősegélydoboznak és szemöblítőnek kell rendelkezésre állnia. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: Szorosan illeszkedő védő szemüveg, vagy arcvédő. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Pornak ellenálló biztonsági ruha. 

Kézvédelem: Védőkesztyű. 
8.2.2.3. Légzésvédelem: Légzőkészülék/pormaszk használata és szellőztetés szükséges. 
8.1.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 

viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A 
műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.1.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: Helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 
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9.  Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.2. Megjelenés:  

Fizikai állapot: szilárd (20ºC, 1013 hPa) 
Szín: fehér 
Szag: szagtalan 
Szagküszöb-érték:  Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alapadatok 
pH (20 o

Olvadáspont/fagyáspont:    880-886°C 
C):  Nem alkalmazható. 

Forráspont:   Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot 
nem kell elvégezni, az anyag olvadáspontja magasabb, mint 300˚C. 

Lobbanáspont:   Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot 
nem kell elvégezni, az anyag szervetlen. 

Tűzveszélyesség:  Nem tűzveszélyes. 
Öngyulladási hőmérséklet:   Öngyulladást 99,4 kPa mellett egészen a kb. 400̊C végső hőmérsékletig nem 

figyeltek meg, ami azt mutatja, hogy a nátrium-szulfát nem öngyulladó anyag. 

Gőznyomás:   Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot 
nem kell elvégezni, az anyag olvadáspontja magasabb, mint 300˚C. 

Relatív sűrűség: 2.7 (20°C) 

Vízoldhatóság: 445.5 g/l (20°C) 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot 
nem kell elvégezni, az anyag szervetlen. 

Viszkozitás:  Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 1. oszlopa értelmében a vizsgálat 
elvégzése tudományosan nem indokolt, mert a viszkozitás csak a folyadékokra 
jellemző tulajdonság. 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes. 
Oxidáló tulajdonságok:  Nincs oxidáló tulajdonsága. 
 

9.2. Egyéb információk 
Részecskeméret eloszlás (granulometria): Az alábbi adatok részecskeméret eloszlásra vonatkoznak: 
5% < 7.3 µm (SD = 2.322); 10% < 19.9 µm (SD = 1.944); 50% < 65.3 µm (SD = 2.515); 90% < 122.9 µm (SD = 7.972). 
A részecskeméret közepes átmérője: 65.3 µm. 
Felületi feszültség: 71.0 mN/m 20.0oC ± 0.1o

Stabilitás a szerves oldószerekben és azonosság a releváns bomlástermékekkel: Adatelhagyás. A REACH VII. 
mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, az anyag szervetlen. 

C 1.005 g/l vizes oldatban. A nátrium-szulfát nem felületaktív anyag. 

Disszociációs állandó: Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 1. szakasza értelmében a vizsgálat tudományosan nem 
igazolt. Mivel a nátrium-szulfát szervetlen só, vizes oldatban várhatóan teljes mértékben disszociál a megfelelő kationra 
és anionra. 

 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 

 
10.1. Reakciókészség: Az erős savakat kerülni kell. Vizes oldatban az alumínium, magnézium, kálium, higany, ólom, kalcium, 

ezüst, bárium, stroncium, ammónium ionokkal kicsapódik. 
10.2. Kémiai stabilitás: Stabil normál hőmérsékleten és nyomáson. Hidroszkópikus: elnyeli a levegőben lévő nedvességet 

illetve vizet. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Az anyag hő hatására bomlik. 
10.4. Kerülendő körülmények: Nedvesség, magas hőmérséklet. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Szobahőmérsékleten nagyon stabil vegyület. Normális körülmények között bomlás nem 

fordul elő. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Az anyag hő hatására bomlik, kén oxidok és nátrium-oxid keletkezése közben. 
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11. Toxikológiai adatok 
 

11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
11.1.2. Akut toxicitás 

Szájon át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkányok   LD50 > 2000 (vizsgált anyag) 
Patkányok   LD50 > 10 g/kg  

Belégzés: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkányok   LC50 = 2.4 mg/l levegő 

Bőrön át: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
A teszt eredmények, a támogató adatok (patkány: orális és belélegzett) és az adatokról való lemondás (bőr) alapján a 
nátrium-szulfát nem osztályozható. 
Bőr és szem korrózió / irritáció: 
Bőr: nyulakon végzett in vivo teszt eredménye: nem irritáló. 
Szem nyulakon végzett in vivo teszt eredménye: nem irritáló. 
A szemre és bőrre vonatkozó irritációs tanulmányok eredményei alapján a nátrium-szulfátot nem kell besorolni a bőr és 
szemirritáló anyagok közé az 67/548/EGK és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint. 
Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: 
Nem érzékenyítő tengeri malacokon végzett vizsgálat alapján. 
A tengerimalacokon végzett szenzibilizációs tesztek eredményei alapján és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint a 
nátrium- szulfátot nem kell besorolni a bőrérzékenyítő anyagok közé.  
Karcinogenitás: 
Negatív (patkányok). A teszt eredmények alapján a nátrium- szulfátot nem kell besorolni a genetikai toxicitást okozó 
hatások közé. 
Reprodukciós toxicitás: 

Patkányok (szájon át)  NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
Nincs osztályozva. A reprodukciós/fejlődési szűrővizsgálatok, valamint a fejlődés-toxicitási/teratogenitási vizsgálatok 
eredményei alapján a nátrium-szulfátot az EU 67/548/EGK irányelv és az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint nem kell 
reprodukciós toxicitást okozó anyagként besorolni. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT egy): Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT ism): 

Patkányok (szájon át)  NOAEL = 1000 mg/kg testsúly/nap 
Patkányok (bőrön átl)  LOAEL = 320 mg/kg testsúly/nap 

A 67/548/EGK és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint az ismételt orális és dermális toxicitási vizsgálatok alapján a 
nátrium-szulfát nem osztályozható. 
Fejlődési toxicitás: 
Negatív. Az in vitro teszt eredmények alapján a nátrium-szulfátot nem szükséges besorolni a genetikai toxicitást okozó 
anyagok közé. 
Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
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12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid-távú toxicitás halakra: 
Édesvízi halakra   LC50 = 7960 mg/l (96 h) 

Hosszú-távú toxicitás halakra: 
Adatelhagyás. A rövid távú toxicitási vizsgálatokból látható, hogy a nátrium-szulfátra a gerinctelenek a legérzékenyebbek. 
A gerinctelenekre vonatkozóan rendelkezésre áll hosszú távú vizsgálat is, amely azt mutatja, hogy a nátrium-szulfát az 
élő szervezetek hosszú ideig fennálló expozíciója esetén nem toxikus. Az említett vizsgálat során a NOEC meghaladta az 
1000 mg/l értéket, ami azt mutatja, hogy a nátrium-szulfát nem aggodalomra okot adó anyag, ezért egy halakon végzendő 
hosszú távú vizsgálat nem szolgáltatna új információkat, és arra nincs is szükség. 
Rövid-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenekre   EC50/LC50 = 1766 mg/l (48 h) 
Hosszú-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Tengervízi gerinctelenekre  EC50/LC50 = 1109 mg/l (7 nap) 
Toxicitás algákra és cyanobaktériumokra: 

Édesvízi algákra   EC50/LC50 = 1900 mg/l (120 h) 
 Toxicitás mikroorganizmusokra: 

Microorganizmusok   EC10/LC10 = 8 g/l (36 nap) 
12.1.2. Üledék toxicitás: A nátrium-szulfát az üledéklakó állatok számára nem toxikus. 

Hyalella azteca   LC50 = 757 mg/l (96 h) 
12.1.3. Szárazföldi toxicitás: 

Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra az ízeltlábúak kivételével: Adatelhagyás. A nátrium-szulfát vízben 
disszociál és nem adszorbeál a talajban. 
Toxicitás szárazföldi ízeltlábúakra: Adatelhagyás. A nátrium-szulfát vízben disszociál és nem adszorbeál a talajban. 
Toxicitás szárazföldi növényekre: Adatelhagyás. A nátrium-szulfát vízben disszociál és nem adszorbeál a talajban. 
Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra: Adatelhagyás. A nátrium-szulfát vízben disszociál és nem adszorbeál a 
talajban. 
Toxicitás madarakra: Adatelhagyás. A tanulmány elvégzése tudományosan nem indokolt. 
A kénsavra vonatkoztatott log Kow=-2.20 értékből BCF értéket számoltak (mert nátriumra nem lehet kiszámolni): 
BCF (számított) 0.5 (dimenzió nélküli) 
A nátrium-szulfát ionos anyag, könnyen oldódik vízben és nem adszorbeálódik. Ezekből a jellemzőkből és a számított BCF 
értékből az a következtetés vonható le, hogy a nátrium-szulfát nem bioakkumulálódik és a madarakkal végzett 
toxikológiai tesztet nem szükséges végrehajtani. 

12.1.4. Következtetés az osztályozásra: a nátrium-szulfát nem veszélyes a környezetre. A kén körforgásban bomlik le. A 
nátrium-szulfátot nem szükséges környezetre vonatkozóan osztályozni. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis:A hidrolízis nem helytálló a nátrium-szulfátra, mert az Na+-ra és SO4

2- 

Stabilitás vízben: vízben a nátrium-szulfát teljesen disszociál Na-ra és szulfát ionra. Az ionok nem hidrolizálnak. 
-ra disszociál és nagyon stabil vízben.  

Fototranszformáció vízben: Nincs adat. 
Fototranszformáció talajban: Nincs adat. 
Biodegradáció vízben: Adatelhagyás. Mivel a nátrium-szulfát előfordul a természetben, a kén-ciklus részének tekinthető, 
ezért nem szükséges speciális teszteket végezni. 
Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. Mivel a nátrium-szulfát előfordul a természetben, a kén-ciklus 
részének tekinthető, ezért nem szükséges speciális teszteket végezni. 
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. Mivel a nátrium-szulfát előfordul a természetben, a kén-ciklus részének 
tekinthető, ezért nem szükséges speciális teszteket végezni. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: A nátrium-szulfát nem bioakkumulálódik. Vízben disszociál, és a szulfát-iont könnyű a kén-
ciklus során redukálni. A nátrium és a szulfát ionok emellett minden élő szervezet számára nélkülözhetetlenek, és sejten 
belüli és sejten kívüli koncentrációjukat aktívan szabályozzák. 

12.4. A talajban való mobilitás 
Abszorpció / deszorpció: A nátrium-szulfát nem adszorbeálódik a talajban vagy az üledékben. Vízben disszociál és a 
szulfát-ion könnyen lebomlik a kén körforgásban. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A kísérleti eredmények alapján a nátrium-szulfát nem PBT és nem vPvB. 
12.6. Egyéb káros hatások: A nátrium-szulfát nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 

elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A helyi szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése:  

Termék: ne engedje közvetlenül a csatornába és a környezetbe, szállítsa engedéllyel rendelkező hulladék-gyűjtő 
lerakóhelyre. 
Csomagolás: Újrahasznosítás tisztítás után. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
 Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1.     UN-szám: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.2.     Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.3.     Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.4.     Csomagolási csoport: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.5.     Környezeti veszélyek  

 Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6.     A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs. 
14.7   A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző. 
 
 
15.   Szabályozással kapcsolatos információk 

 
15.1.    Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A nátrium-szulfát nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer)http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. Expozíciós forgatókönyvet 

nem kell biztosítani – a nátrium-szulfátnak nincsenek veszélyes tulajdonságai és ezért az anyag nincsen emberi 
egészségre és környezetre veszélyesnek osztályozva. 

 
 

16. Egyéb információk 
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak 
 

BCF: Biokoncentrációs tényező 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: Szennyvízkezelő üzem 
ts.: testsúly 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A nátrium szulfát (EC: 231-820-9) regisztrációs dossziéja. 
 
16.5. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: Nem 

alkalmazható. 
 
16.6. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok: Nem alkalmazható. 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 
Biztonsági adatlap 
NÁTRIUM-SZULFÁT 

www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 
H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
 



                                  SIGMA-ALDRICH
      
                             Biztonsági adatlap
      
                                               Nyomtatás dátuma: 13/SEP/2004
                                                Frissités dátuma 12/MAR/2004
                                                                  Verzió 1.4
                                                A 91/155/EEC-nek megfelelöen
      
      1 - Vegyi anyag neve
      
      A termék neve:               NITROBENZENE, 99+%, A.C.S. REAGENT
      A termék sorszáma            252379
      
      Vállalat                     Sigma-Aldrich Kft
                                   Nagy Diofa u. 7. IV.em.
                                   H-1072 Budapest
      Technikai telefonszám        36-1-235-9055
      Fax                          36-1-235-9050
      
      2 - Összetétel
      
      A termék neve:                     CAS szám    EC szám     Annex I
                                                                index szám
      NITROBENZENE                       98-95-3     202-716-0  609-003-00-7
      
      Képlet            C6H5NO2
      Molekulasúly      123.11 AMU
      Szinonímák        Essence of mirbane * Essence of myrbane *
                        Mirbane oil * NCI-C60082 * Nitrobenzeen (Dutch)
                        * Nitrobenzen (Polish) * Nitrobenzene
                        (ACGIH:OSHA) * Nitrobenzol * Oil of mirbane *
                        Oil of myrbane * RCRA waste number U169
      
      3 - Veszélyesség szerinti besorolás
      
      EMBEREKRE ÉS A KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLY SPECIÁLIS INDIKÁCIÓJA
         Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve mérgezo. Maradandó
         egészségkárosodást okozhat. Hosszabb idön át belélegezve és börön
         keresztül a szervezetbe jutva mérgezö: súlyos egészségkárosodást
         okozhat. Mérgezo a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan
         tartó károsodást okozhat. A fertilitásra (fogamzóképességre vagy
         nemzoképességre) ártalmas lehet.
      
      
      4 - Elsösegélynyújtás
      
      BELÉGZÉS UTÁN
         Az anyag belégzése esetén a sérültet friss levegore kell vinni.
         Ha nem lélegzik, akkor mesterséges lélegeztetést kell
         alkalmazni, ha nehezen lélegzik, akkor oxigént kell adni.
      
      BÖRRE KERÜLÉS UTÁN
         A borrel való érintkezés esetén le kell öblíteni bo vízzel,
         legalább 15 percen keresztül. A szennyezett ruhát és cipot el
         kell távolítani. Orvost kell hívni.
      
      SZEMBE KERÜLÉS UTÁN
         Ha az anyag a szembe kerül, azonnal le kell öblíteni bo vízzel,
         legalább 15 percen keresztül. A szem megfelelo öblítése
         érdekében a szemhéjat két ujjal szét kell húzni. Orvost kell
         hívni.



      
      LENYELÉS UTÁN
         Az anyag lenyelése esetén a szájat ki kell vízzel öblíteni,
         feltéve, hogy a sérült eszméleténél van. Azonnal orvost kell
         hívni.
      
      ORVOSI INFORMÁCIÓK
         Igen
      
      5 - Tüzveszélyesség
      
      OLTÓ KÖZEG
         Alkalmas: Szén-dioxid, száraz oltópor vagy megfelelo hab.
      
      SPECIÁLIS KOCKÁZAT
         Specifikus veszély(ek): Mérgezo gázok keletkeznek tuz esetén.
         Égheto folyadék.
         Robbanásveszély: A levegoben robbanékony keverékeket alkot.
      
      SPECIÁLIS VÉDÖESZKÖZ TÜZOLTÓKNAK
         A környezo levegotol független légzokészülék használandó, és
         védoruházatot kell viselni, nehogy az anyag a szembe vagy a
         borre kerüljön.
      
      6 - Óvintézkedés baleset esetén
      
      KIÖMLÉS VAGY KIFRÖCCSENÉS ESETÉN KÖVETENDÖ SZEMÉLYI VÉDEKEZÉSI
      MÓDSZEREK
         A területet ki kell üríteni.
      
      AZ EGYÉNI VÉDELEM MÓDSZEREI
         A környezo levegotol független légzokészüléket, gumicsizmát és
         vastag gumikesztyut kell viselni.
      
      KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK
         Ügyelni kell arra, hogy ez az anyag ne szennyezhesse el a
         csatornákat és vízi utakat.
      
      TAKARITÁSI ELJÁRÁSOK
         Az anyagot össze kell söpörni, zsákban összegyujteni és az
         ártalmatlanításig tárolni. Ügyelni kell arra, hogy ne képzodjön
         porfelho. Az anyag maradéktalan összegyujtését követoen ki kell
         szelloztetni a légteret, és le kell mosni a szennyezett
         területet.
      
      7 - Kezelés és tárolás
      
      KEZELÉS
         Utasítások a biztonságos kezeléshez: A port nem szabad
         belélegezni. Vigyázni kell, nehogy a szembe, a borre, a ruhára
         jusson. Kerülni kell a hosszan tartó vagy ismételt expozíciót.
      
      TÁROLÁS
         Tárolási körülmények: Szorosan lezárva tartandó.
      
      8 - Az egészséget nem veszélyeztetö munkavégzés feltételei
      
      MÉRNÖKI ELLENÖRZÉSEK
         kizárólag vegyi fülkében használandó. biztonsági zuhany és
         szemöblíto készlet
      
      ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK
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         A szennyezett ruhát ki kell mosni, mielott újra használatba
         vennék. Az anyag kezelése után alaposan meg kell mosakodni.
      
      EXPOZICIÓS HATÁRÉRTÉKEK
      Ország      Forrás            Típus     Érték
      Lengyelorszá                  NDS       3 MG/M3
      Lengyelorszá                  NDSCh     10 MG/M3
      Lengyelorszá                  NDSP      -
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK - DÁNIA
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               TWA       5 mg/m3
                                              1 ppm
      Megjegyzések: HK
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK - NÉMETORSZÁG
                  Forrás            Típus     Érték
                  TRGS              OEL       5 mg/m3
                                              1 ppm
      Megjegyzések: 4
      Megjegyzések: H
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - NORVÉGIA
                  Forrás            Típus     Érték
                                    OEL       5 mg/m3
                                              1 ppm
      Megjegyzések: H
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - SVÉDORSZÁG
                  Forrás            Típus     Érték
                                    ACGIH     5 mg/m3
                                              1 ppm
      Megjegyzések: H
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - SVÁJC
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               OEL       5 mg/m3
                                              1 ppm
      Megjegyzések: H D M
      
      EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉK - NAGYBRITANNIA
                  Forrás            Típus     Érték
                  OEL               OEL       5.1 mg/m3
                                              1 ppm
                  OEL               STEL      10 mg/m3
                                              2 ppm
      Megjegyzések: Bör Indikatív határérték
      
      SZEMÉLYES VÉDELMI ESZKÖZÖK
         Légzésvédelem: Az NIOSH/MSHA által jóváhagyott légzokészülék.
         Kézvédelem: Megfelelo védokesztyu.
         Szemvédelem: vegyszerálló védoszemüveg.
      
      9 - Fizikai és kémiai tulajdonságok
      
      Megjelenés              Fizikai állapot: Tiszta folyadék
                              Szin: Nagyon sötét sárgászöld
      
      Tulajdon                Érték               Hömérsékleten vagy nyomáso
      
      pH                      8 - 8.5             20 ˚C Koncentráció: 1 g/l
      Forráspont/Forráspont
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       tartomány              210 - 211 ˚C        760 mmHg
      Olvadáspont/Olvadáspont
       tartomány              5 ˚C
      Lobbanáspont            88 ˚C               Módszer: Zárt tégely
      Éghetöség               N/A
      Az öngyulladás
       hömérséklete           482 ˚C
      Oxidáló tulajdonságok   N/A
      Robbanási tulajdonságok N/A
      Robbanáshatárok         Alsó: 1.8 %
                              Felsö: 40 %
      Göznyomás               0.15 mmHg           20 ˚C
      Sürüség/fajsúly         1.203 g/cm3
      Megoszlási hányados     Log Kow: 1.85
      Viszkozitás             N/A
      Gözsürüség              4.2 g/l
      Telítési
       gözkoncentráció        N/A
      Párolgási sebesség      N/A
      Nagymennyiségü anyag
       sürüsége               N/A
      Bomlási hömérséklet     N/A
      Oldószer-tartalom       N/A
      Víztartalom             N/A
      Felületi feszültség     43.35 mN/m          20 ˚C
      Vezetöképesség          N/A
      Vegyes adatok           N/A
      Oldhatóság              N/A
      
      10 - Stabilitás és reakciókészség
      
      STABILITÁS
         Stabil: Stabil.
         Elkerülendö anyagok: eros oxidálószerek, eros redukálószerek, eros
         bázisok.
      
      VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK
         Veszélyes bomlástermékek: A hobomlás során szén-monoxid,
         szén-dioxid és nitrogén-oxidok keletkezhetnek.
      
      VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ
         Veszélyes polimerizáció: Nem következik be.
      
      11 - Toxikológiai adatok
      
      RTECS SZÁM: DA6475000
      
      AKUT TOXICITÁS
      
         LD50
         Orális
         Patkány
         349 mg/kg
         Megjegyzések: Viselkedés: Megváltozott alvási idö (beleértve a
         felegyenesedési reflexet). Tüdö, mellkas, vagy lélegzés:
         Fulladás.
      
         LC50
         Belégzés
         Patkány
         556 ppm
         4H
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         Megjegyzések: Érzékszervek és speciális érzékek (Orr, Szem, Fül
         és Ízlelés): Szem: Könnyezés. Viselkedés: Remegés. Tüdö,
         mellkas, vagy lélegzés: Cianózis.
      
         LD50
         Bör
         Patkány
         2100 mg/kg
      
         LD50
         Intraperitoneális
         Patkány
         640 MG/KG
         Megjegyzések: Viselkedése: Általános érzéstelenítö. Máj: Zsíros
         májdegeneráció. Vese, húgyvezeték, hólyag: Más változások.
      
         LD50
         Orális
         Egér
         590 mg/kg
      
         LD50
         Orális
         Emlös
         500 mg/kg
      
         LC50
         Belégzés
         Emlös
         2,000 mg/m3
      
      IRRITÁCIÓS ADATOK
      
         Bör
         Nyúl
         500 mg
         24H
         Megjegyzések: Enyhe irritáló hatás
      
         Szemek
         Nyúl
         500 mg
         24H
         Megjegyzések: Enyhe irritáló hatás
      
      AZ ÉRINTKEZÉSBE KERÜLÉS JELEI ÉS TÜNETEI
         Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és
         toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. A
         szervezetbe történo felszívódása methemoglobin-képzodést váltja
         ki, ami bizonyos koncentráció elérése után cianózist okoz. A
         tünetek jelentkezése 2-3 órát, vagy akár többet is késhet.
         Alkohol expozíciója és/vagy fogyasztása növelheti a toxikus
         hatásokat. Az expozíció következtében felléphet:
      
      AZ ÉRINTKEZÉSBE KERÜLÉS MÓDJA
         Börrel való érintkezés: Irritálhatja a bort.
         A börben való felszívódás: Borön át felszívódva toxikus.
         Szembe kerülés: Irritálhatja a szemet.
         Belégzés: Belélegezve mérgez� /toxikus/ Az anyag irritálhatja a
         nyálkahártyát és a felso légúti traktust.
         Lenyelés: Lenyelve mérgez� /toxikus/
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      CÉLSZERV INFORMÁCIÓK
         Vér központi idegrendszer férfi reproduktív rendszer Máj Lép
      
      AZ ÉRINTKEZÉS ÁLTAL SÚLYOSBÍTOTT ÁLLAPOTOK
         Idegrendszeri zavarokat okozhat.
      
      KRÓNIKUS EXPOZÍCIÓ KARCINOGÉN
         Eredmény: A termék maga vagy valamely komponense az IARC, OSHA,
         ACGIH, NTP vagy EPA besorolása szerint karcinogén lehet.
      
         Patkány
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: 6H/2Y
         Eredmény: Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint
         neoplasztikus. Máj: Tumorok.
      
         Egér
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: 6H/2Y
         Eredmény: Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint
         neoplasztikus. Tüdö, mellkas, vagy lélegzés: Tumorok. Bör és
         nyúlványok: Más: Tumorok.
      
      IARC KARCINOGÉN LISTA
      
         Értékelés: Group 2B
      
      KRÓNIKUS EXPOZÍCIÓ - MUTAGÉN
      
         Hörcsög
         200 UG/L (+S9)
         Sejttípus: Tüdö
         Mutáció mikroorganizmusokban
      
      KRÓNIKUS EXPOZÍCIÓ - REPRODUKCIÓS VESZÉLY
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 300 MG/KG
         Az alkalmazás módja: Orális
         Expozíció idötartama: (1D MALE)
         Eredmény: Apai hatások: Spermatogenezis (beleértve a genetikai
         anyagot, a sperma morfológiáját, mozgékonyságát és számát). Apai
         hatások: Herék, mellékhere, spermavezeték.
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 1260 MG/KG
         Az alkalmazás módja: Orális
         Expozíció idötartama: (21D MALE)
         Eredmény: Apai hatások: Spermatogenezis (beleértve a genetikai
         anyagot, a sperma morfológiáját, mozgékonyságát és számát). Apai
         hatások: Herék, mellékhere, spermavezeték. A termékenységre
         gyakorolt hatások: Hím termékenységi index (azaz például
         nöstényeket megtermékenyítö hímek száma per termékeny,
         nem-terhes nöstényekkel érintkezö hímek száma).
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 3180 MG/KG
         Az alkalmazás módja: Orális
         Expozíció idötartama: (2W MALE/2W PRE-3D POST)
         Eredmény: Az újszülöttre gyakorolt hatások: Életképességi index
         (azaz például a 4. napon életben levök száma per az
         élveszületettek száma). Az újszülöttre gyakorolt hatások:
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         Növekedési statisztikák (azaz például csökkent
         testsúlynövekedés).
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 5300 MG/KG
         Az alkalmazás módja: Orális
         Expozíció idötartama: (2W MALE/2W PRE-3D POST)
         Eredmény: Az újszülöttre gyakorolt hatások: Más neonatális
         hatások.
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 5 PPM/6H
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: (90D MALE)
         Eredmény: Apai hatások: Spermatogenezis (beleértve a genetikai
         anyagot, a sperma morfológiáját, mozgékonyságát és számát). Apai
         hatások: Herék, mellékhere, spermavezeték.
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 1260 UG/M3/4H
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: (1-21D PREG)
         Eredmény: A termékenységre gyakorolt hatások: Pre-implantációs
         mortalitás (azaz például az implantumok számának csökkenése
         nöstényenként; az implantumok száma per sárgatest). Az embrióra
         vagy magzatra gyakorolt hatások: Magzat pusztulása. Specifikus
         fejlödési rendellenességek: Más fejlödési rendellenességek.
      
         Faj: Patkány
         Dózis: 40 PPM/6H
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: (12W MALE)
         Eredmény: Apai hatások: Spermatogenezis (beleértve a genetikai
         anyagot, a sperma morfológiáját, mozgékonyságát és számát). Apai
         hatások: Herék, mellékhere, spermavezeték. Apai hatások:
         Prosztata, ondóhólyag, Cowper mirigy, járulékos mirigyek.
      
         Faj: Nyúl
         Dózis: 41 PPM/6H
         Az alkalmazás módja: Belégzés
         Expozíció idötartama: (7-19D PREG)
         Eredmény: Anyai hatások: Más hatások.
      
      12 - Ökotoxicitás
      
      Nincs adat
      
      ÖKOTOXIKOLÓGIAI HATÁSOK
         A teszt típusa: LC50 Hal
         Faj: Brachydanio rerio
         Idö: 96 h
         Érték: 92 mg/l
      
         A teszt típusa: LC50 Hal
         Faj: Pimephales promelas
         Idö: 96 h
         Érték: 44 mg/l
      
         A teszt típusa: EC50 Daphnia
         Faj: Daphnia magna
         Idö: 24 h
         Érték: 50 mg/l
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         A teszt típusa: EC50 algák
         Faj: Selenastrum capricornutum resp.
         Idö: 72 h
         Érték: 51.6 mg/l
      
      13 - Hulladékkezelés, ártalmatlanitás
      
      AZ ANYAG KIDOBÁSA
         Ez az égheto anyag elégetheto egy utóégetovel és
         tisztítóberendezéssel felszerelt vegyszerégeto kemencében. Az
         összes állami és helyi környezetvédelmi eloírást be kell tartani.
      
      14 - Szállításra vonatkozó elöirások
      
      RID/ADR
         UN#: 1662
         Osztály: 6.1
         PG: II
         A helyes szállítási név: Nitrobenzene
      
      IMDG
         UN#: 1662
         Osztály: 6.1
         PG: II
         A helyes szállítási név: Nitrobenzene
         Tengeri szennyezöanyag: Nem
         Súlyos tengeri szennyezöanyag: Nem
      
      IATA
         UN#: 1662
         Osztály: 6.1
         PG: II
         A helyes szállítási név: Nitrobenzene
         Belégzési csomagolási csoport I: Nem
      
      15 - Szabályozási információk
      
      AZ EU DIREKTÍVÁKNAK MEGFELELÖ OSZTÁLYOZÁS ÉS CÍMKÉZÉS
          ANNEX I INDEX SZÁM: 609-003-00-7
         A VESZÉLY JELZÉSE: T N
           Toxikus. Környezetre veszélyes
         R-KIFEJEZÉSEK: 23/24/25 40 48/23/24 51/53 62
           Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve mérgezo. Maradandó
           egészségkárosodást okozhat. Hosszabb idön át belélegezve és
           börön keresztül a szervezetbe jutva mérgezö: súlyos
           egészségkárosodást okozhat. Mérgezo a vízi szervezetekre, a
           vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A
           fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzoképességre) ártalmas
           lehet.
         S-KIFEJEZÉSEK: 36/37 45 61
           A börrel való érintkezés után azonnal le kell mosni bö
           szappanhabbal. Megfelelo védoruházatot és védokesztyut kell
           viselni. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell
           hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. Kerülni kell
           az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell
           kérni/Biztonságtechnikai adatlap.
      
      ORSZÁGSPECIFIKUS INFORMÁCIÓK
      
      Németország
         WGK: 2
      
      
      ALDRICH - 252379               www.sigma-aldrich.com          Page   8



      
      SVÁJC
         SVÁJCI MÉREG-OSZTÁLY: 3
      
      16 - Egyéb
      
      GARANCIA
         A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem
         tekintheto teljes körunek, és csupán útmutatóként szolgál. A
         Sigma-Aldrich Inc., nem vállal semmilyen felelosséget a termék
         kezelése vagy a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A
         további eladási feltételek megtalálhatók a számla vagy a
         szállítólevél hátoldalán. Copyright 2004 Sigma Chemical Co. Erröl
         a lapról - kizárólag belsö használatra - tetszöleges számú
         papírmásolat készíthetö
      
      ELHÁRÍTÁS
         Csak kutatási-fejlesztési célokra. Nem használható gyógyszerként,
         a háztartásban, vagy más módon.
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BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS) 
ORTO-TDA 

Verzió 1.0 – 2010.11.30.  1 / 14 

1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: 3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 
Márkanév: orto-TDA 
Indexszám: a CLP-rendelet nem tartalmazza (meta-TDA 612-151-00-5) 
EK szám: 248-145-0 
CAS szám: 26966-75-6 
CAS szerinti elnevezés: - 
IUPAC név: - 
 
Az anyag típusa: 
Összetétel: több összetevőjű anyag 
 Eredet: szerves 
 
REACH regisztrációs szám: 01-2119485380-38-0000 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Intermedier.  
 
1.2.1. Az ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Azonosított 
 felhasználás 
megnevezése  

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátási 

kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Intermedier szintéziseknél  
szigorúan ellenőrzött körülmények 
között. 

PROC 1 
PROC 3 
PROC 9 

ERC 6a 
SU 8 
SU 9 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen szakképzett dolgozók általi azonosított felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavalt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célra nem használható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a 16. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefonszám: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ORTO-TDA 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 14 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 
Megjegyzés:  
Az osztályozási döntés néhány végpont esetén meta-TDA-ra való kereszthivatkozáson alapul. 
Az o-TDA rákkeltő kategóriába való osztályozása az o-TDA-ban levő m-TDA tartalom miatt történt. 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 4 H302 Lenyelve ártalmas. 
 

Akut tox. 4 H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
 

Bőrszenz. 1  
 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Muta. 2  
 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg 
kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt >. 
 

Rákk. 1B  
 

H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
 

Vízi, akut 1 
 

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendeletek szerinti osztályozás 
 
Megjegyzés:  
Az osztályozási döntés néhány végpont esetén meta-TDA-ra való kereszthivatkozáson alapul. 
Az o-TDA rákkeltő kategóriába való osztályozása az o-TDA-ban levő m-TDA tartalom miatt történt. 
 

Osztályozás R-mondatok 
T - Mérgező R25 Lenyelve mérgező (toxikus). 
Xn - Ártalmas R21 Bőrrel érintkezve ártalmas. 

R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos 
egészségkárosodást okozhat. 

Xi - Irritatív R36 Szemizgató hatású. 
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
Rákk. 2 R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
Muta. 3 R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
Repr. 3 R62 A fogamzó képességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. 
N – Környezetre veszélyes R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 

károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 

S53   Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: orto-TDA 
 Anyag: 3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 

EK szám: 248-145-0 
 

Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 
 GHS07 GHS08 GHS09 

 
Figyelmeztetés: Veszély 

 
H-mondatok: 
 
H302  Lenyelve ártalmas. 
H312  Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P405  Elzárva tárolandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív 

és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
  
3.1. Anyagok 

Anyag: 3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 
EK szám: 248-145-0 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Koncentráció 

tartomány 
% (w/w) 

3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 248-145-0 26966-75-6 > 98 

4-metil-o-fenilén-diamin 207-826-2 496-72-0 55 - 80 

toluén-2,3-diamin 220-248-5 2687-25-4 20 - 45 

 
 
4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: Általános tanács: a szennyezett ruházatot és cipőt azonnal el kell 

távolítani. Az elsősegély-nyújtó személyzetnek a saját biztonságára is oda kell figyelnie. A bőrszennyeződés elkerülése 
érdekében védőkesztyű használata kötelező. A sérülteket a veszélyzónából el kell távolítani saját biztonságunk 
veszélyeztetése nélkül. 

4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet nyugodt körülmények között, friss levegőre kell vinni és azonnali orvosi ellátás szükséges. Az 
expozíciónak kitett személy fejét oldalra kell fordítani. Légzésleállás vagy légzéskimaradás esetén mesterséges 
lélegeztetést kell alkalmazni (pl.: szájból-szájba). Ha légzési nehézség tapasztalható, oxigénes belélegeztetést kell 
alkalmazni. Meg kell gátolni a hányadék belélegzését. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett testrészt le kell törölni, lehetőség szerint lemosni polietilén-glikol alapú 
tisztítószerrel vagy nagy mennyiségű meleg vízzel és szappannal. (Hideg víz használatával csökkenthető a felszívódás). 
Steril gézzel történő védőkötést kell alkalmazni. A test vagy a végtagok beszennyeződése esetén az egész testet le kell 
zuhanyoztatni, különös figyelmet fordítva a haj és körmök megtisztítására. A ruházatot újra használat előtt ki kell mosni. A 
cipőket újra használat előtt alaposan ki kell tisztítani.  
Megjegyzés: az anyagot gyakran olvadt állapotban szállítják. Hozzáéréskor égést okozhat. Ez esetben a megégett 
bőrfelületet hideg vízbe kell meríteni, vagy hideg vízzel le kell locsolni. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Az érintett szemet pár percig csapvízzel kell mosni. Orvosi ellátás szükséges. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájüreget azonnal ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. A hányatást NE kezdeményezzük. 

Kizárólag egészségügyi személyzet irányításával lehet gyomormosást illetőleg hánytatást végezni. Eszméletlen 
személynek tilos bármit is szájon át adni. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Specifikus ellenszer nem ismert. A termék irritálja a légzőszerveket, bőr- és légzőszervi 
szenzibilizációt válthat ki. Akut irritáció vagy hörgőszűkület kezelése az elsődleges tünetnek megfelelő legyen. Súlyos 
expozíció esetén az érintett személyt 48 órás orvosi megfigyelés alatt kell tartani. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Belégzés: köhögés, torokfájás. Kék ajkak vagy körmök. Elkékült bőr, fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, zavarodottság, 
rángógörcs, eszméletvesztés. 
Bőr: Bőrön keresztüli felszívódás történhet! Vörös bőrfelület, fájdalom. 
Szem: A szem bevörösödik, fájdalom, súlyos égési sérülések. 
Lenyelés: hasi fájdalom. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag  

A megfelelő oltóanyag: tűzoltó por, hab, szén-dioxid (CO2); kiterjedt tüzek esetén porlasztott víz használható. A 
porlasztott víz csak abban az esetben használható, ha más oltóanyag nem áll rendelkezésre, ez esetben viszont nagy 
mennyiségben. Meg kell akadályozni az elhasznált víz bekerülését a vízhálózatba, a tűz kockázatának kitett tartályokat 
porlasztott vízzel kell hűteni. 
Az alkalmatlan oltóanyag: nagy mennyiségű vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Előforduló égéstermékek: szén-oxidok (CO, CO2), nitrogén-oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

 
stb.), szénhidrogének és ammónia. Oxidáló anyagokkal történő érintkezése révén hirtelen reakciót, esetleg tüzet 
eredményezhet. 

Különleges védőfelszerelés alkalmazása: sűrített levegős önmentő készülék és vegyvédelmi védőruházat viselése 
kötelező. A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és teljes arcot védő sűrített levegős önmentő készüléket kell viselni 
pozitív nyomás módban. PVC bakancsok, kesztyűk, védősisak és védőruházat viselése kötelező. Hő és tűzálló 
védőfelszerelés (ISO/DIS 11612). 

5.4. Egyéb információ:  
Utasítások: A tűzből keletkező maradványokat és szennyezett tűzoltó vizet a hivatalos szabályozások szerint kell 
ártalmatlanítani. A tűzoltó víz toxikus lehet a vízi élőlények számára. Meg kell akadályozni az oltóanyag talajba, talajvízbe 
és felszíni vizekbe történő bekerülését. A környezetben előforduló tűz nyomás növekedést és repedés veszélyét 
eredményez. A tűznek kitett konténereket vízzel kell hűteni, és lehetőség szerint, a veszély zónából el kell távolítani. 
Minden gyulladási forrást meg kell szüntetni. Széllel ellentétes irányban kell tartózkodni. Tűz és/vagy robbanás esetén 
tilos bármilyen füstöt belélegezni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon „D” (mérsékelten tűzveszélyes). 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a bőrrel, szemmel, ruházattal 

való érintkezést. Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi személyzettel. Ki kell üríteni a területet. A szivárgási 
területeket le kell zárni, ha ez személyi sérülés nélkül megoldható. Széllel szemben kell tartózkodni a gőzök 
belélegzésének elkerülése érdekében. A feltisztítást csak képzett személyzet hajthatja végre. Azon munkavállalókat, akik 
a nagyobb szivárgásokkal foglalkoznak teljes védőruházattal és légzésvédelemmel kell ellátni. A gyújtóforrásoktól távol 
kell maradni. Megfelelő szellőztetést kell alkalmazni. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék viselése kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornákba/felszíni vizekbe/talajvízbe történő kibocsátása tilos. Kerülni kell a 

kiszivárgott anyagnak a szétszóródását, lefolyását és a talajba, vízhálózatokba, csatornákba és szennyvízelvezető 
csatornákba történő bejutását. Az anyag elterjedését meg kell akadályozni megfelelő abszorbens anyaggal történő 
elkerítésével (homok, talaj, perlit). Ha nagyobb mennyiségű anyag jut a talajvízbe az ivóvízforrások veszélynek vannak 
kitéve. Értesíteni kell a felelős hatóságokat. Potenciális veszély a környezeti atmoszféra számára, ha nagyobb 
mennyiségű anyag kerül kibocsátásra. Értesíteni kell a hatóságokat. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szennyezett felületeket bő forró vízzel kell 
lemosni, a mosóvizet össze kell gyűjteni és megfelelő szennyvízkezelés után a szennyvíz elvezető csatornába kell 
juttatni. Az egyéb abszorbens anyagot össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Tilos szennyvízelvezető csatornában mosni. A kiszivárgott anyagot konténerekbe kell 
összegyűjteni, ha lehetséges, be kell nedvesíteni, hogy a porzást elkerüljük. Ezek után biztonságos helyre kell elhelyezni. 
Ezt az anyagot TILOS a környezetbe juttatni. 

6.3.2. Egyéb információ: Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Bázikus és/vagy savas oldószereket nem lehet használni 
tisztításra. 
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7. Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: A tároló helyek és munkaterületek alapos szellőztetését biztosítani 

kell. A termék zárt rendszerben töltse és kezelje; a szellőzőrendszerben keringetett levegőnek tisztító 
berendezéseken/szűrőkön kell keresztül mennie, mielőtt kijutna a környezetbe. El kell kerülni az elektrosztatikus töltést, 
a gyújtóforrásokat el kell távolítani, a tűzoltó készülékeket kéznél kell tartani. Csak olyan munkavállalók kezelhetik az 
anyagot, akik megfelelő képzésben részesültek az anyag tulajdonságaival -illetve, a védő felszerelések megfelelő 
használatával-, különös tekintettel a szennyezet ruházat és védőkesztyűk elhelyezésével kapcsolatosan. A karbantartási 
munkák előtt a tároló berendezéseket és szállító vezetékeket tisztára kell mosni; a tisztító folyadékot megfelelően kell 
elhelyezni, a tisztító folyadék általi szennyeződést el kell kerülni. 

7.1.1. Óvintézkedések: Az anyagot óvatosan kell kezelni. A szellőztető rendszer hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell a 
meghibásodás elkerülése érdekében. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni. Kerülni kell a bőrrel, szemmel való 
érintkezést, illetve a gőzök belélegzését. Követelmény a szemmosó rendelkezésre állása, az elhelyezkedését 
egyértelműen kell jelölni. Az anyag nagyobb mennyiségű kezelése során vészzuhany biztosítása is követelmény. A 
következőkben leírt személyi óvintézkedéseket be kell tartani. A gyors oxidációs készségéből eredő öngyulladás 
kockázata miatt kerülni kell az üvegszál-gyapot szigeteléseket. Szervezési intézkedéseket kell végrehajtani valamennyi 
expozíciós hatás csökkentése érdekében: pl.: korlátozni a kritikus feladatok (pl. mintavétel) expozíciós idejét. A 
berendezéseket tisztán kell tartani. A padlózatnak oldószer állónak kell lennie. Valamennyi vezetéknek, tartálynak, illetve 
berendezésnek szivárgásmentesnek kell lennie. A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalók ne 
legyenek kitéve a termék hatásainak. A konténereket nem szabad nyitva hagyni. Szivárgás biztos, szellőztetéssel ellátott 
berendezést kell használni töltésre vagy szállításra. Csak címkével ellátott konténerbe lehet elhelyezni. Oldószerálló 
eszközöket kell használni. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: Használat közben a munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni vagy dohánytermékeket 
használni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén a kezet és az arcot 
meg kell mosni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Élelmiszertől, italtól és állati eledelektől 
távol kell tartani. Az anyagot szigorúan elzárva kell tartani. Az eredeti tartályban kell tárolni, védve a közvetlen napfénytől, 
száraz, hűvös és jól-szellőztetett területen, távol a nem összeférhető anyagoktól, élelmiszertől és italtól. A tartályt 
használatig szorosan le kell zárni és légmentesíteni kell. A már kinyitott tartályokat óvatosan újra kell tömíteni és álló 
helyzetbe kell tartani a szivárgás elkerülése érdekében. Nem lehet címke nélküli konténerekben tárolni. Megfelelő 
szigetelést kell alkalmazni a környezeti szennyeződés elkerülése érdekében. 
Megfelelő konténerek: acél, rozsdamentes acél. 
Nem megfelelő konténerek: réz, réz ötvözet, galvanizált felületek. 
Egyéb információ: robbanás biztos villamos berendezések használata. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Az anyag műszaki funkciója: intermedier. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 Anyag: 4-metil-m-fenilén-diamin (CAS 95-80-7) 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Magyarország 

3 
- - - - 

Ausztria 0.02 0.1 0.08 0.4 
Németország - - - - 
Franciaország - - - - 
EU - - - - 
 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ORTO-TDA 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 7 / 14 

8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékek: o-TDA-ra nincs meghatározva. 
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: 

 
Általános megjegyzés: A 2,4-TDA (CAS 95-80-7) az orto-TDA szerkezeti izomerje és a 2,4-TDA adatai 
kereszthivatkozásként használhatóak orto-TDA esetében, megfelelő szerkezeti hasonlóság miatt a meta-TDA adatainak 
használata szintén támogatott.  
A DNEL értékek orto-TDA, orto-TDA izomerek adataiból vagy 2,4-TDA és meta-TDA kereszthivatkozásokból származnak. 
 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.2 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.2 mg/m3 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.002 mg/kg ts/nap 
 
Lakosság: 
Akut toxicitás: Mivel szigorúan ellenőrzött körülmények között intermedierként használják, így a DNEL akut értékeket 
csak a munkaterületre vezettek le. 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
Hosszú távú expozíció – szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 0.001 mg/kg ts/nap 
 
PNEC vízi (édesvízi)   0.0002 mg/l 
PNEC vízi (tengervízi)   0.00002 mg/l 
PNEC vízi (váltakozó kibocsátás)  0.0038 mg/l 
PNEC STP     1 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz)   2.5 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC talajban    0.32 mg/kg talaj szárazsúly 
PNEC szájon át    Adatelhagyás. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő szellőzés és világítás biztosítása. Elérhetővé kell tenni a vészzuhanyt és a 

szemmosót. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések: 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Szemüveg /arcvédelem (EN 166, EN 170). Oldalsó védelemmel ellátott szemüveg viselése. 

Amennyiben a szembe folyadék kerülhet, a vegyi védőszemüveg használata szükséges. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Az anyag a bőrön keresztül felszívódhat. Megfelelő, tűzálló, antisztatikus védőruházatot (EN 340, EN 343) 

és lábbelit (EN 345, EN 346, EN 347) kell viselni. A védőöltözet oldószerálló legyen. 
Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374, EN 388). Megfelelő anyagok hosszan tartó közvetlen érintkezés esetén 
(Javasolt: Védelmi index 6, amely megfelel> 480 perces áteresztési időnek az EN 374 szerint): butilkaucsuk (butil) – 0,7 
mm bevonatvastagság, nitril kaucsuk >= 1,3 mm bevonatvastagság vagy fluoro- elasztomer nitril bevonat, legalább 0,425 
mm vastagság. Neoprén, viton vagy fluor-elasztomer védőkesztyű poliakril -nitril bevonattal. Alkalmazás előtt ellenőrizni 
kell annak szorosságát. A kesztyűt alaposan le kell tisztítani eltávolítás előtt, majd jól szellőztetett helyen kell tárolni. 
Figyelni kell a bőr védelmére. A textil vagy bőrkesztyű teljes mértékben alkalmatlan. Kiegészítő hővédő kesztyű 
alkalmazása szükséges a forró, olvadt massza kezelése során (EN 407), pl. textilből vagy bőrből. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Gőzök keletkezése esetén szükséges; szerves vegyületek gőzei elleni szűrőbetét használata 
(forráspont > 65 °C, pl. EN 14387 A típus); gázmaszk (EN 136), A2 típusú szűrőbetét (EN 141, EN 143) vagy önálló 
légzőkészülék (EN 139, EN 132) használata. 

8.2.2.4.  Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 
viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet 
és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3.  Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozások szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: szilárd (20o

Szín: világosszürkétől a bíborig 
C, 1013 hPa) 

Szag: ammónia szagú 
Szagküszöbérték: nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20o

Olvadáspont (
C):    9  

o

Kezdeti forráspont és tartomány (
C):     40-50°C. 

o

Lobbanáspont (
C):  > 250°C 

o

Párolgási sebesség:    Nem alkalmazható. 
C):    172.5°C (zárt téri)  

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Kereszthivatkozás. Megállapítható, hogy a 2,4-TDA nem terjeszti az égést, 
égési jellemzői szerint nincs nagyon tűzveszélyesnek osztályozva. Az orto-TDA-nak várhatóan a 2,4-TDA-hoz hasonlóak 
az égési jellemzői. 
Gőznyomás:     Kereszthivatkozás. 2,4-TDA: 0.017 Pa (25°C) 
Relatív sűrűség:     Kereszthivatkozás. 2,4-TDA: 1.26 (20°C) 
Vízoldékonyság:     2.65 g/l (20°C) 
Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):  0.66 (20°C) 
Öngyulladási hőmérséklet:    540°C (101325 Pa) 
Viszkozitás (mPas): Adatelhagyás. A viszkozitás műszakilag nem kivitelezhető, mivel az anyag szilárd 20°C-on és 
1013hPa-n.  
Robbanásveszélyes tulajdonságok: A kémiai szerkezete alapján az orto-TDA-nak nincsen robbanásveszélyes 
tulajdonsága. 
Oxidáló tulajdonságok: A kémiai szerkezete alapján az orto-TDA-nak  nincsen oxidáló tulajdonsága.  
 

9.2. Egyéb információk 
 

Granulometria: Adatelhagyás. A vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában 
hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő.  
Felületi feszültség:    71.7 mN/m (20°C). 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Disszociációs állandó:    pKa = 6.86 (20°C) 

 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: A termék stabil, spontán polimerizáció nem fordul elő. 
10.2. Kémiai stabilitás Levegővel érintkezve oxidálódik, amelynek eredményeként színes festék és kátrány keletkezik. Ez a 

reakció magas hőmérsékleten következik be a leggyorsabban, pl. amikor az anyag olvadt állapotban van. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Savakkal reakcióba lép. A reakció folyamata exoterm. 
10.4. Kerülendő körülmények: A termék fényre érzékeny. Nedvességtől távol tartandó. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Ásványi savak (pl. kénsav, foszforsav, stb.), szerves savak (pl. ecetsav, citromsav, stb.), 

oxidálószerek (pl. perklorátok, nitrátok, stb.), nátrium és kalcium-hipoklorit, üveggyapot szigetelés. Enyhén lúgos ásványi 
savakkal reagálva a termék vízben oldódó amin-sókat képez. Ezek a sók jobban ellenállnak az oxidációnak, mint az „alap” 
aminok. A peroxidokkal való reakciók a peroxidok gyors lebomlását eredményezhetik. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Megfelelő tárolás és kezelés esetén veszélyes bomlástermékek nem keletkeznek. 
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11. Toxikológiai adatok 
11.1. Akut toxicitás – szájon át: Akut tox. 4 

  Patkány   LD50 = 660 mg/kg 
Akut toxicitás – belégzés: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Akut toxicitás – bőrön át: Akut tox. 4 

Nyúl   LD50 = 1120 mg/kg ts 
11.2. Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 

teljesülnek. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek.  

11.3. Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Bőrszenzibilizáció: Kereszthivatkozás 2,4-TDA Bőrszenz. 1 
A TDA gyengén bőrszenzibilizáló. 

11.4. Csírasejt-mutagenitás: Muta.2 
 Az in vitro és in vivo szomatikus sejtekkel kapcsolatos pozitív megállapítások alapján az anyag mutagénként 
besorolandó. 

11.5. Rákkeltő hatás: Kereszthivatkozás 2,4-TDA Rákk.1 B 
 A 2,4-TDA karcinogén volt a patkányok és egerek esetében tartós, szájon át történő beadását követően. 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

11.7. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT SE): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.8. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT RE): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek.  

11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.10. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ (abszorpció, anyagcsere, eloszlás és elimináció): Kereszthivatkozás 2,4-

TDA 
Abszorpció: Feltételezhető a 2,4-TDA megfelelő abszorpciója az állatok gastrointestinalis (gyomor-bél) útjain keresztül a 
vizeletben és ürülékben történt kiválasztódás mennyisége alapján. Nem állnak rendelkezésre adatok a légutakon 
keresztül történő abszorpcióra vonatkozóan.  
Dermális penetráció: A 2,4-TDA bőrön keresztül jól felszívódik. 
Anyagcsere: A patkányoknál, nyulaknál és tengeri malacoknál csak kis mennyiségű változatlan 2,4-TDA található. 
Eloszlás: A patkányoknál a legmagasabb szövetkoncentrációkat a májban és a vesében mérték a [14

Elimináció: A 2,4-TDA metabolitok kiválasztódása a patkányok és egerek esetében elsődlegesen a vizeletben történik. 

C]2,4-TDA szájon át 
vagy intraperitoneális beadását követően. 

 
 

12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
Édesvízi hal   LC50= 20 mg/l 
Tengeri hal   LC50= 0.414 mg/l (Kereszthivatkozás 2,4-TDA) 
Hosszú távú toxicitás halakra: 
Édesvízi hal   EC10/LC10= 3.16 mg/l (Kereszthivatkozás 2,4-TDA) 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50= 2.47 mg/l 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Édesvízi gerinctelenek  EC10/LC10 = 0.02 mg/l 

12.1.2. Üledék toxicitás 
Édesvízi üledék :    EC10/LC10= 125 mg/kg üledék (száraz súly)  

(Kereszthivatkozás m-TDA) 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ORTO-TDA 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 10 / 14 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 
Eisenia fetida    EC50 >1000 mg 80:20 TDA/kg talaj (száraz súly) 
     (Kereszthivatkozás m-TDA) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopának 
megfelelően ezt a vizsgálatot nem szükséges elvégezni abban az esetben, ha valószínűtlen a talajrétegben a közvetlen 
vagy közvetett expozíció. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás: 
Avena sativa   EC50=320 -1000 mg/kg talaj (száraz súly)  
Lactuca sativa   EC50=320 -1000 mg/kg talaj (száraz súly) 

(Kereszthivatkozás m-TDA) 
A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklete 2. oszlopa 
szerint ezt a vizsgálatot nem szükséges elvégezni, ha valószínűtlen a talajrétegnek kitett közvetlen vagy közvetett 
expozíció. 
Toxicitás madarakra: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete 2. oszlopa szerint bármilyen vizsgálati igényt alaposan át kell 
gondolni a nagy emlősökkel kapcsolatos adatállomány figyelembevételével. 
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklete 1. fejezete szerint tudományos szempontból nem tűnik szükségesnek a 
vizsgálat elvégzése, mivel az aromás aminok vegyi úton nem lépnek reakcióba a vízzel, így a hidrolízises vizsgálat 
szükségtelennek tűnik.  
Fototraszformáció levegőben: Kereszthivatkozás m-TDA. Az indirekt fotolízis arányszáma  
2,4-TDA: 1.9x10(-10)cm(3)/(molekula*sec) 
2,6-TDA: 1.0x10(-10)cm(3)/(molekula*sec)  
Fototraszformáció vízben: Kereszthivatkozás 2,4-TDA. A 2,4-TDA környezeti direkt fotolízisének felezési ideje 1 év vagy 
annál nagyobb.  
Fototranszformáció talajban: Adatelhagyás. 
Biodegradáció vízben: Kereszthivatkozás 2,4-TDA. A TDA nem biodegradálható. 
Biodegradáció talajban: Kereszthivatkozás 2,4-TDA. Kevés vagy semmiféle biológiai lebomlás sem volt megfigyelhető 
aerob és anaerob talajban; a TDA talajban való szétterjedésének fő útvonala a szerves anyaggal való kovalens kötések 
kialakulása.  

12.3. Bioakkumulációs képesség: Kereszthivatkozás 2,4-TDA. <5 l/kg biokoncentrációs tényező került meghatározásra a 
halaknál, így a 2,4-TDA alacsony szintű bioakkumulációs potenciált mutat. 

12.4. A talajban való mobilitás Kereszthivatkozás 2,4-TDA. A 2,4-TDA esetében aerob és anaerob körülmények között 
meghatározásra kerültek a Koc értékek. A radioaktív jelzett 2,4- és 2,6 –TDA-val végzett kísérletek kimutatták, hogy az 
anyagok a talajban lévő szerves frakcióval kovalens kötéseket képeznek, így a Koc meghatározása nem egészen 
helytálló. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 

13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni, az üres 
csomagolóeszkőzt veszélyes  hulladékként kell kezelni. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 
3077 Környezetre veszélyes szilárd anyag m.n.n. 
3082 Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n. 

14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: 
Környezetre veszélyes szilárd anyag m.n.n. 
3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 
Nyelv: magyar 
 
Környezetre veszélyes folyékony anyag m.n.n. 
3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin 
Nyelv: magyar 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 9 
14.4. Csomagolási csoport: III 

Veszélyt jelző címke (címkék): 90 
14.5. Környezeti veszélyek: 

 Tengeri szennyező: igen. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 EmS szám: F-A, S-F 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
 
 
15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi intézkedésekről 

Az orto-TDA szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében : 200 tonna 
a  9 cikk értelmében : 500 tonna. 

 

15.1.2. EU rendelkezések 
 

 A Tanács 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről, beleértve az irányelvnek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából, harmincegyedik alkalommal történő módosítását. 

 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 

 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 bizottsági 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.  

 A TANÁCS 1996. december 9-i 96/82/EK irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek 
szabályozásáról. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről 

 ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.1.4 Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Melyik pontban módosult a biztonsági adatlap előző változata: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítésekés és betűszavak 
 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EK-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
ERC 6a: 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
PROC 1: Zárt folyamatban történő felhasználás, nincs várható expozíció 
PROC 3: Zárt szakaszos eljárás (szintézis, formulázás) 
PROC 9: A vegyi anyagok mozgatása kis konténerekbe (e célra kialakított töltési vonalon) 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
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STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
SU 8: Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok gyártása (beleértve a kőolajipari termékeket) 
SU 9: Finomvegyszerek gyártása 
Szenz.: Szenzibilizáció 
TDA: Diamino-toluol 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: A 3(vagy 4)-metilbenzil-1,2-diamin (EK: 248-145-0) 
regisztrációs dossziéja. 

16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008 EK rendelet (CLP) szerint 
 

Osztályozás az 1207/2009/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 4 Kísérleti adatok alapján. 
Akut tox. 4 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1  Kereszthivatkozás 
Muta. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 1B  Kereszthivatkozás 
Vízi, akut 1 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 

R25  Lenyelve mérgező (toxikus). 
R21  Bőrrel érintkezve ártalmas. 
R48/22  Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R36  Szemizgató hatású. 
R43  Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R45  Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R68  Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
R62  A fogamzó képességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet. 
R51/53  Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 

 
S-mondatok: 

 

S53  Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

  mutatni. 
S61   Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 

 
H-mondatok: 

 

H302   Lenyelve ártalmas. 
H312   Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H317   Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273   Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P312  LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy  
   orvoshoz. 
P308+P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P405   Elzárva tárolandó. 
P501   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő  
   helyen. 

 

Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

ORTO-TDA 

 
www.borsodchem-group.com

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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Készült a Bárca Szolgáltató Bt. DANGER 1.0 szoftverével – WWW.ADR-PRO.COM 

 

Biztonsági adatlap 

 

 
Kiállítás kelte: 2007.11.21. 

 

1. Vegyi anyag neve:  
 
Az anyag azonosítása: Olajsav 

 

Szinoníma: cisz-9-Oktadekánsav 

 

Az anyag felhasználása: Vegyipari alapanyag 

 

Magyar azonosítási szám: B-001911 

CAS szám: 112-80-1 

EU szám: 204-007-1 

 

Gyártó cég neve: Reanal Finomvegyszergyár Rt. 
Cím, telefon, fax: H-1147 Budapest, Telepes u. 53., Telefon: (36-1) 467-7500, Fax: (36-1) 252-1339 

 

Forgalmazó cég neve: Cemolker Kft. 

Cím, telefon, fax: 2750 Nagykőrös, Baracsi u. 3., Telefon: 06-53-552-305, 06-53-552-306, Fax: 06-

53-355-818 

 

Forgalomba hozatalért felelős személy: Barna András 

 

Sürgősségi telefon: 06-53-552-305 v. 306, 06-30-9457-911 

 

Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma:  
(06 1) 476 6464, 06 80 201 199 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Összetétel 
Olajsav 

           Tartalom: Olajsav 100% 

           CAS szám: 112-80-1 

           EU szám: 204-007-1 

           Veszélyszimbólum(ok): Xi 
           R mondat(ok): R36/37/38 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Veszélyesség szerinti besorolás 
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Készült a Bárca Szolgáltató Bt. DANGER 1.0 szoftverével – WWW.ADR-PRO.COM 

 

irritatív - Xi 

 

 

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Elsősegélynyújtás 

 

A sérültet távolítsa el azonnal a veszélyeztetett övezetből, fektesse kényelmes helyzetbe, lazítsa meg 

szoros ruhadarabjait. A sérültet takarja be, ne engedje lehűlni. Légzéskimaradás esetén adjon 
mesterséges lélegeztetést. Minden esetben ki kell kérni az orvos tanácsát, szükség van azonnali orvosi 
felügyeletre! 
 

Belélegzés esetén: 
Vigye a sérültet friss levegőre, és helyezze nyugalomba. 
 

Bőrre kerülés esetén: 
A szennyezett ruházatot azonnal el kell távolítani, majd lemosni bő vízzel. 
 

Szembe jutás esetén: 
Szembe jutás esetén azonnal bő vízzel öblítse legalább 15 percen keresztül, miközben húzza szét a 
szemhéjat ujjaival. 
 

Lenyelés esetén: 
Lenyelés esetén ha a sérült eszméleténél van, mossa ki a száját vízzel, itasson vele sok vizet, 
hánytassa. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Tűzveszélyesség 

 

Megfelelő tűzoltószerek: 
Tűz esetén az oltáshoz használjon szén-dioxidot, habbal vagy porral oltót. A tűznek kitett tároló edény 
hűtésére használjon vízpermetet. 
 

Expozíciós veszélyek: 
Az égési (hőbomlási) termék toxikus füst. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Óvintézkedés baleset esetén 

 

Konzultálni kell szakértővel! Zárja le a szennyezett területet, és akadályozza meg a csatornába jutást. 
Vegyen fel védőruházatot. A kiömlött anyagot edényekbe kell gyűjteni. Óvatosan össze kell gyűjteni a 
maradékot, azután biztonságos helyre kell vinni. Szellőztessen ki és a kiszóródás helyét mossa fel, 
amíg teljesen el nem tűnik a szennyezés. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Kezelés és tárolás 
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Kezelés 

 

A használaton kívüli edényzetet tartsa zárva.  
 

Tárolás 

 

Tárolja felcimkézett edényben, hűtőszekrényben. Fényre, nedvességre és levegőre érzékeny. Tárolási 
hőmérséklet: 2-8 C. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 
 

Légzésvédelem: 
Légzésvédő/respirátor szükséges 

 

Kézvédelem: 
Vegyszerálló gumikesztyű szükséges szükséges 

 

Szemvédelem: 
Védőszeműveg szükséges szükséges 

 

Bőrvédelem: 

Védőöltözet szükséges szükséges 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

Megjelenési forma: folyadék 

Fizikai állapot: folyékony 

Szín:  
Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 194-195 (1,6 hPa) °C 

Gyulladáspont: 350 °C 

Lobbanáspont: >110 °C 

Oldékonyság/vízoldékonyság: vízben oldhatatlan 

Viszkozítás: 39,1 

Egyéb információ: Olvadáspont [C]: 13,4 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Stabilitás és reakciókészség 

 

Anyagok, melyeket kerülni kell:  
Erős oxidálószerek, erős bázisok. Fény és levegő hatására autooxidációval bomlik, sárgás színűvé, 
savas szagúvá válik. 
 

Veszélyes bomlástermékek:  
Szén-monoxid, szén-dioxid. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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11. Toxikológiai adatok 

 

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat,  
 

Szem és bőrirritációt okoz. Az anyag ingerli a nyálkahártyát és a felső légutakat. 
 

Irritációs adatok: 
SKN - HMN 15 mg/3 d-I MOD 

SKN - RBT 500 mg OPEN MLD 

EYE -RBT 100 mg MLD 

Toxicitási adatok: 
ORL - RAT LD50: 25000 g/kg 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Ökotoxicitás 

 

Az anyag nem veszélyes a vízi és nem vízi környezetre 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 

 

Megfelelő égetőműben a vonatkozó szabályok figyelembe vételével égessük el. 
 

Vonatkozó szabályozások: 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KÖM 
rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, 
az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 
 

Ártalmatlanítás: D10 Hulladékégetés szárazföldön 

 

Hulladék kód: 07 07 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

 

Szennyezett csomagolás: Veszélyes hulladékként kezelendő. A szennyezett csomagolás 
hulladékkódja: 15 01 10* veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolás 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

14. Szállításra vonatkozó információk 

 

Nem veszélyes áru a vonatkozó előírások értelmében (ADR/RID/IATA/IMDG) 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

15. Szabályozási információk 

 

Veszélyszimbólum(ok): 
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irritatív - Xi 

 

R mondat(ok): 

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
 

S mondat(ok): 

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni 
 

Vonatkozó jogszabályok 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek 
részletes szabályairól és a rendelet módosításai, 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 
rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és a rendelet módosításai, 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő 
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről és a rendelet módosításai, 41/2000. (XII. 20.) EüM-

KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és 
a rendelet módosításai, 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről, 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 16/2001. sz. KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről, 98/2001. sz. Korm. rendelet a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 120/2004. sz. Korm. rendelet az Európai Közösségen belüli, az 
oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

16. Egyéb 
 

R mondat(ok): 

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat 
 
A biztonsági adatlap tartalmát a legjobb ismereteink szerint állítottuk össze, az anyaggal kapcsolatos biztonsági információkat tartalmazzák, 
és nem a termék tulajdonságait garantálják. Az adatlap legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de az átadott információkért garanciát 
vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörön kívül esnek. 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Formalin és anilin oligomer reakcióterméke 
Márkanév: Oligomer MDA 
EK szám: 500-036-1 
CAS szám: 25214-70-4 
CAS szerinti elnevezés: Formaldehid, polimer benzol-aminnal  

(angolul: Formaldehyde, polymer with benzene amine) 
IUPAC név: Poli[(amino fenil)metil]anilin  

 (angolul: Poly[(amino phenyl)methyl]aniline) 
Az anyag típusa: 

Összetétel: UVCB 
Eredet: szerves 

 
REACH regisztrációs szám: 01-2119471665-30-0001 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: intermedier. Izocianát gyártás alapanyaga. 
 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználások 
 

Azonosított felhasználás  
megnevezése 

Folyamat  
kategória 

Környezeti  
kibocsátási  
kategória 

Végfelhasználói  
ágazat 

Intermedier szintézisnél  
szigorúan ellenőrzött  
körülmények között 

PROC 1 
PROC 3 
PROC 9 

ERC 6a 
 

SU 8 
SU 9 
 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen azonosított szakképzett dolgozók általi felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.3. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célokra nem használható. 
1.2.4. További információk: A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a 16. pontban. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476 6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Bőrszenz. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  
Muta.. 2  
 

H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt >. 

 

Rákk. 1B  
 

H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt >. 

 

STOT egy. 1 
 

H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett 
szervet, ha ismertek > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt >. 

Érintett szerv: máj 

STOT ism. 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt > károsíthatja a 
szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 

Érintett szerv: máj 

Vízi, krónikus 1 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendeletek szerinti osztályozás 
 
 Megjegyzés: kereszthivatkozás: 4,4'-metilén-dianilin (CAS. 101-77-9) 
 

Osztályozás R-mondatok 
T – Mérgező R39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat. 
Xn – Ártalmas  R48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a 

szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
 R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
Rákk. 2 R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
Muta. 3 R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
N – Környezetre 
veszélyes 

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást 
okozhat. 

 
S-mondatok: 
 
S53  Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
S60  Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Oligomer MDA 
Anyag: Formalin és anilin oligomer reakcióterméke 
 
Indexszám: Nem alkalmazható. 
Indexszám: 612-051-00-1 4,4'-diamino-difenil-metán; (CAS 101-77-9) 
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Veszélyt jelző piktogramok: 
 

                                                       
 

   GHS09    GHS08         GHS07 
 
Figyelmeztetés: Veszély 

 
H-mondatok: 
 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 

útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 

hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni az 

expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a 
 szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton. 
P307+P311  Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P405 Elzárva tárolandó. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 

 
2.3. Egyéb veszélyek 

 További veszélyességi osztályok: Vízi akut kategória. 1, H400. 
 
 
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 

 
Indexszám: Nem alkalmazható. 
Indexszám: 612-051-00-1 4,4'-diamino-difenil-metán; (CAS 101-77-9) 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

Formalin és anilin 
oligomer reakcióterméke 

500-036-1 25214-70-4 > 99 
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4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: A szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani. Az elsősegélyt nyújtó személyzet fordítson 
figyelmet a saját biztonságára. 
Védőszemüveg használata, kerülni kell a bőr beszennyeződését. 

4.1.1. Belégzés esetén: Helyezzük a beteget nyugalmi állapotba, vigyük friss levegőre, forduljunk orvoshoz. 
4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan mossuk le az érintett testrészt szappanos vízzel. Forduljunk orvoshoz! 
4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Az érintett szemet 15 percig folyó vízzel mosni. Forduljunk orvoshoz! 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat azonnal ki kell mosni. A sérültet nem szabad hánytatni. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 
4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Speciális ellenszer nem ismeretes. Célszervek: máj (sárgaság), szem (retina sérülés). 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 

orvosi kivizsgálás. 
 
 

5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: Tűzoltó por, hab, szén-dioxid, nagy kiterjedésű tűz esetén porlasztott víz. 
Az alkalmatlan oltóanyag: Nagy tömegű vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Az anyag tűzzel érintkezve magas hőmérsékleten bomlik. 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális tűzoltó védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék és védőruha használata. 
5.4. Egyéb információ: Az égési törmeléket és a szennyezett oltóvizet a hivatalos előírások szerint kell eltakarítani. Az oltóvíz 

mérgező lehet a vízi szervezetekre. Ne engedjük, hogy az oltóközeg csatornába és felszíni vizekbe kerüljön. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon “D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: A légzésvédelem kötelező (minimum: 

gázálarc szerves gőzök elleni filterrel). Kerüljük a bőrrel, szemmel és az öltözettel való érintkezést. 
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 

hatóságokat. 
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába / felszíni vízbe / talajvízbe kerüljön. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba került anyagot homokkal vagy 

földdel fel kell itatni. 
6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Szilárd formában a szilárd részekkel óvatosan kell bánni. Használjanak porszívót. 
6.3.2. Szennyezésmentesítési technikák: Nagy mennyiség esetén: kiömlött anyag felitatása homokkal vagy földdel. 
6.3.3. Egyéb információ: Ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Raktárak és munkaterületek megfelelő szellőzésének biztosítása. A termék újratöltése és kezelése csak 

zárt rendszerekben történjen; a szellőztetett levegő járja át a tisztítóberendezéseket / szűrőket a környezetbe történő 
kibocsátást megelőzően. Az elektrosztatikus töltés kerülendő, gyújtóforrásoktól távol kell elhelyezkedni, a tűzoltó 
készülékek legyenek elérhetőek. Csak azok a munkavállalók kezelhetik az anyagot, akik ismerik az anyag tulajdonságait 
és az egyéni védőeszközök megfelelő használatát, hangsúlyt fektetve a szennyezett kesztyűk és ruházat elhelyezésére. 
Karbantartási munkát megelőzően, az érintett tárolóeszközöket és szállítóvezetékeket le kell tisztítani; a tisztító 
folyadékot megfelelően szükséges ártalmatlanítani és a tisztítófolyadékkal biztosítani kell a szennyezés elkerülését. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A teljesen elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Tilos a bőrrel és a szemmel 
való érintkezés, a gőzöket ne lélegezzük be. Használat közben tilos enni, inni, dohányozni. Használat után kezet kell 
mosni. A szennyezett ruházatot és védőfelszerelést el kell távolítani mielőtt az étkező területére lépünk. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Tartsuk távol ételtől, italtól, és állati 
táplálékoktól. Szorosan elzárva tartandó. Zárt hordókban illetve konténerekben nitrogén párna alatt. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Nincs adat. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: 4,4'-Metilén-dianilin (CAS 101-77-9) 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 
 0.1  0.4 

Belgium 0.1 0.82   
Kanada 0.1 0.81   
Dánia 0.1 0.8 0.2 1.6 
Németország   0.7   
Magyarország    0.81 
Spanyolország 0.1 0.82   
Svájc  0.1   
Hollandia  0.009   
USA-OSHA 0.01  0.1  
Egyesült Királyság 0.01 0.08   

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 

 
8.1.1. DNEL/PNEC-értékek 
 Nincs adat. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Az anyag bőrön keresztül felszívódhat. 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Zárt védőszemüveg vagy védőálarc. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Védő kesztyű, védőruha. 

Kézvédelem: Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374). Megfelelő anyag hosszan tartó, közvetlen kontaktussal (javasolt: 
Védelmi index 6, > 480 perc permeációs időnek megfelelő az EN 374 szerint): nitril gumi >= 1,3 mm bevonatvastagság 
vagy fluoro-elasztomer nitril bevonat, legalább 0,425 mm vastagság. Kiegészítő hőálló kesztyűt kell használni forró, 
olvadt masszák kezelésekor (EN 407), pl. textil vagy bőr. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Szükséges, ha gázok / gőzök / aeroszolok keletkeznek; gázszűrő szerves vegyületek gázai/gőzei ellen 
(pl. EN 14387 A típus) vagy önálló légzőkészülék. 

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt / permetet nem szabad belélegezni. Az izocianidból frissen 
gyártott termékek kezeléséhez javasolt a testvédelem és a kémiailag ellenálló védőkesztyűk használata. A felsorolt 
egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. 
A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. 
Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén a bőrfelületet le kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni és 
bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: folyadék 20 o

Megjelenési forma: viszkózus 
C, 1013 hPa 

Szín: sárga, tiszta 
Anyag típusa: szerves  
Szag: amin szagú 
Szagküszöbérték: Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20o

Olvadáspont / fagyáspont:    30-70
C):     Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

o

Forráspont:     410,6
C 

o

Lobbanáspont:     236
C 1013.25 hPa 

o

Párolgási sebesség:    Nem alkalmazható. 
C 1013.25 hPa 

Öngyulladási hőmérséklet:   504o

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem alkalmazható. A REACH XI. mellékletének 1. bekezdése szerint a 
vizsgálat tudományosan nem indokolható, mivel az anyag szerkezeti jellemzői és a kezelése során szerzett tapasztalatok 
alapján nem várható gyulladás. 

C 990-1018 hPa 

Gőznyomás:     0,013 hPa 100o

Gőzsűrűség (air=1):   Nem alkalmazható. 

C 

Sűrűség:     1.15 g/cm3 20o

Vízoldhatóság:     0.36 g/L 20

C 
o

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:  log Pow 0.7932 25

C, pH: 7.1-7.4 
o

Bomlási hőmérséklet:    Nem alkalmazható. 

C 

Viszkozitás:    Nem alkalmazható. 

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok. 
Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai szerkezete alapján nem tud 
exoterm reakcióba lépni gyúlékony anyagokkal. 
 

9.2. Egyéb információk 
 Felületi feszültség:    69 mN/m 20 o

 Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 

C, koncentráció: 1g/l 

 Stabilitás szerves oldószerekben és a fontos degradációs termékek azonosítása: Nem alkalmazható. A REACH IX. 
mellékletének 1. oszlopa szerint a szerves oldószerek stabilitásának vizsgálatát nem kell elvégezni, mivel az anyag 
stabilitása nem számít kritikusnak. 

 Disszociációs állandó: A vizsgált elem különféle amin-csoportokkal együtt lévő anyagokból áll. Minden egyes ilyen 
csoport tekintetében diszkrét disszociációs állandó határozható meg, amely azonban titrálás révén nem határozható 
meg. Nincs lehetőség a vizsgált elem vizes készítményének disszociációs állandójának meghatározására. 

 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Az anyag bomlik hevítésre vagy égetésre. 
10.2. Kémiai stabilitás: Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és savakkal. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Savakkal reagál. A reakció exoterm. 
10.4. Kerülendő körülmények: Levegővel érintkezve oxidálódik. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Mint valamennyi szerves anyag esetében, bomláskor szén-monoxid és nitrózus gázok 

keletkeznek. 
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11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Az MDA 4,4´-izomerjének igazolására vonatkozó adatok kereszthivatkozása az oligomer MDA-ra vonatkozóan a REACH 
hatáskörébe tartozik: 
Az oligomer MDA-t az anilin és a formaldehid közötti kondenzációs reakcióval állítják elő. A nyerstermék fő összetevője a 
4,4’-MDA, amely 25 -85%-ot tesz ki. Továbbá a nyerstermék metilén-2,4’-dianilint, kis mennyiségű metilén -2,2’-dianilint 
és nagyobb oligomereket tartalmaz. 

11.1.1. Akut toxicitás: 

Mivel a 4,4’-MDA az oligomer MDA fő alkotóeleme, az oligomer MDA részlegesen vizsgált toxikológiai tulajdonságait ebből 
az izomerből ki lehetett következtetni a legrosszabb eset figyelembevételével, így a 4,4 -MDA hivatalos osztályozása 
került elfogadásra. 
 A 4,4’-MDA DSD szerinti osztályozása: 
Rákk. 2; R45  
Muta. 3; R68 
T mérgező; R39/23/24/25 
Xn ártalmas; R48/20/21/22 
R43 
A 4,4’-MDA GHS szerinti osztályozása: 
Rákk. 1B 
Muta. 2 
 STOT egy. 1 H370. 
 STOT ism. 2 H373. 
Bőr Corr.1 

11.1.2. Akut toxicitás – szájon át 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'-Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
 Patkány    LD50 = 444 mg/kg ts 

11.1.3 Akut toxicitás –inhalációs 
 Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 

  Patkány (hím/nőstény) LC50 > 0.46 mg/L levegő (6h) 
11.1.4. Akut toxicitás –bőr 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS: 101-77-9) 

  Patkány (hím/nőstény) LD50 = 2080 mg/kg ts (50%-os, dimetil-szulfoxid-oldat, DMSO) 
LD50 > 2500 mg/kg ts (50%-os vizes oldat) 

11.1.5. Akut toxicitás –egyéb utakon 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: MDA 

  Egér (intraperitoneális) LD50 = 500 mg/kg ts  
 

Kereszthivatkozás: 4,4'- Diamino-difenil-metán, 2,4'- Diamino-difenil-metán, frakciója 3- és 4- gyűrűs aminnal, és  8-
gyűrűs aminnal.  

Patkány (bőr alatti)  LD50 (4,4'- Diamino-difenil-metán) = 200 mg/kg ts 
 
     LD50 (2,4'-d Diamino-difenil-metán) = 3300 mg/kg ts 
11.1.6. Bőrkorrózió/bőrirritáció 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
Az MDA nem okozott dermális irritációt az újzélandi albínónyulak esetében alkalomszerű behatást követően. 

11.1.7. Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
Irritációs reakciót nem figyeltek meg a vizsgált szemeknél. 

11.1.8. Bőrszenzibilizáció: 
 Bőrszenz.1 

Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
 HRIPT (Human Repeat Insult Patch Test) vizsgálat: az anyag 50-ből 5 személy esetén érzékenységi reakciót vált ki. 
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11.1.9. Ismételt dózisú toxicitás 
Mivel a 4,4’-MDA az oligomer MDA fő alkotóeleme, az oligomer MDA részlegesen vizsgált toxikológiai tulajdonságait ebből 
az izomerből ki lehetett következtetni a legrosszabb eset figyelembevételével, így a 4,4 -MDA hivatalos osztályozása 
került elfogadásra 
Ismételt dózisú toxicitás: szájon át 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 

Patkány (hím)   LOAEL=7.5 mg/kg ts/nap (nominális) 
Patkány (nőstény)   LOAEL=8 mg/kg ts/nap (nominális) 

Ismételt dózisú toxicitás: bőr 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 

Patkány (hím/nőstény)  NOEL (szervi toxicitás) = 90 mg/kg ts/nap 
      NOEL (bőr károsodások) = 3 mg/kg ts/nap 

11.1.10. In vitro genetikai toxicitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás: 4.4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
Faj: S. typhimurium 

 Metabolikus aktivációs rendszer jelenlétében pozitív. 
11.1.11. Rákkeltő hatás 

Mivel a 4,4’-MDA az oligomer MDA fő alkotóeleme, az oligomer MDA részlegesen vizsgált toxikológiai tulajdonságait ebből 
az izomerből ki lehetett következtetni a legrosszabb eset figyelembevételével, így a 4,4 -MDA hivatalos osztályozása 
került elfogadásra 

 Rákk. 1B 
Kereszthivatkozás: 4,4'-metilén-dianilin dihidroklorid (CAS 13552-44-8) 

Patkány (hím/nőstény  LOAEL= 150 ppm (nominális) 
11.1.12. Reprodukciós toxicitás 

 Mivel a 4,4’-MDA az oligomer MDA fő alkotóeleme, az oligomer MDA részlegesen vizsgált toxikológiai tulajdonságait ebből 
az izomerből ki lehetett következtetni a legrosszabb eset figyelembevételével, így a 4,4 -MDA hivatalos osztályozása 
került elfogadásra 
A 4,4’-MDA DSD szerinti osztályozása: 
Rákk. 2; R45 
Muta. 3; R68 
T- Mérgező; R39/23/24/25 
Xn- Ártalmas; R48/20/21/22 
R43 
A 4,4’-MDA GHS szerinti osztályozása: 
Rákk. 1B 
Muta. 2 
STOT egy. 
STOT ism. 
Bőr Corr.1 

11.2. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
 STOT egy. 1 H370. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
 STOT ism. 2 H373. 

11.3. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vizi toxicitás 
 Vízi, krónikus 1 

Rövid távú toxicitás a vízben élő gerinctelen állatokra 
Vizsgált anyag: Oligomer MDA (CAS 25214-70-4) 
Vízibolha (Daphnia magna)    EC50 > 0.1 — < 1 mg/L (48h)  

 
Kereszthivatkozás: 4,4'- Diamino-difenil-metán (CAS 101-77-9) 
Toxicitás vízi algákra és cianobaktériumokra 

 Zöld alga (Desmodesmus subspicatus)  EC50=11 mg/kg (72h) (fejlődési érték) 
      EC50=9.8 mg/kg (72h) (biomassza)  
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat. 

Biodegradáció vízben 
Kereszthivatkozás: 4,4'-metilén-dianilin (CAS 101-77-9) 
A tesztanyag részben vagy mérsékelten biológia úton lebomló volt. A tanulmány az OECD 301B Irányelven alapult és 
mérte a CO2 gáz fejlődését annak érdekében, hogy meghatározza a biológiai úton történő lebomlás fokát, így BOD nem 
került meghatározásra.  

12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs adat. 
12.4. A talajban való mobilitás: Nincs adat. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nincs adat. 

 
 
13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: Az arra alkalmas égető üzemben történő elégetés a helyi hatósági szabályok betartása 

mellett. 
 Az Európai Hulladék Katalógus szerinti kód: (EWC): 07 01 08. 

13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés: Azokat a csomagolásokat, melyeket nem lehet megtisztítani, ugyanolyan módon kell 
ártalmatlanítani, mint a tartalmát. 

13.1.2. Hulladékkezelési módszerek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 
14. Szállításra vonatkozó információk 

 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: 2651 
14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: 4,4’-DIAMINO-DIFENIL-METÁN 
 Nyelv: Magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 

Osztályozási kód: 
14.4. Csomagolási csoport: III 

Veszélyt jelző címke (címkék): 6.1  
14.5. Környezeti veszélyek 
 Tengeri szennyező: igen 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 
 EmS szám: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

Az MDA (4-amino-difenil) szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra 
vonatkozó küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 50 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 200 tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 
 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
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16. Egyéb információk 
 
16.1. A változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
16.2. Rövidítések és betűszavak 
 

BOD: Biokémiai oxigén igény (angolul: Biochemical oxygen demand) 
ts: testsúly 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DMSO: dimetil-szulfoxid 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
DSD: Veszélyes anyagokra vonatkozó irányelv 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EK-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
EWC: Európai Hulladék Katalógus 
GHS: A vegyi anyagok egységes osztályozási és címkézési rendszere 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
LOAEL: Legalacsonyabb észlelt káros hatásszint 
NOEL: Nem észlelhető hatásszint 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Folyamat kategória 
RE: Ismételt expozíció 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SE: Egyszeri expozíció 
STOT: Célszervi toxicitás 
SU: Végfelhasználói ágazat 
UVCB: Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, komplex reakciótermékek és biológiai anyagok 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: Az Oligomer MDA  

(EC 500-036-1) regisztrációs dossziéja. 
 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1207/2009/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Bőrmaró 1  Kereszthivatkozás. 
Muta. 2  Kereszthivatkozás. 
Rákk. 1B  Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 1 Kísérleti adatok alapján. 
STOT ism. 2  Kísérleti adatok alapján. 
Vízi, krónikus 1  Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az 

osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó 

egészségkárosodást okozhat. 
R48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: 

súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat. 
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
S60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 
 
H-mondatok: 
 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H370 Károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek > < meg kell adni 

az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt >. 

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a 

 szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton. 
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P405 Elzárva tárolandó. 
 

16.6. További információ 
 
Folyamat kategória 
PROC 1 Zárt folyamatban történő felhasználás, nincs várható expozíció. 
PROC 3 Zárt szakaszos eljárás (szintézis, formulázás). 
PROC 9 A vegyi anyagok mozgatása kis konténerekbe (e célra kialakított töltési vonalon). 
 
Környezeti kibocsátási kategória 
ERC 6a Egy másik anyag gyártását eredményező ipari célú felhasználás (intermedierek használata). 
 
Végfelhasználói ágazat 
SU 8 Nagy mennyiségben gyártott vegyi anyagok gyártása (beleértve a kőolajipari termékeket). 
SU 9 Finomvegyszerek gyártása. 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

OLIGOMER MDA 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító 

Anyagnév: Formaldehidből, anilinből és foszgénből keletkezett oligomer reakciótermék 
Márkanév: Oligomer MDI 
EK szám: 500-079-6 
CAS szám: 32055-14-4 
Indexszám: - 
CAS szerinti elnevezés: (angolul: Carbonic dichloride, polymer with benzenamine and formaldehyde) 
IUPAC név: (angolul: Formaldehyde, polymer with aniline and carbonyl dichloride) 
REACH regisztrációs szám: 01-2119457024-46-0003 
 
Az anyag típusa: 

Összetétel: UVCB 
Eredet: szerves 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Intermedier. Poliuretánok alapanyaga. A diizocianát 

vegyületek rendkívüli reakcióképességük révén a PUR termékek fontos alapanyagai. Különböző poliolokkal és egyéb 
segédanyagokkal változó struktúrájú szerkezeteket (habokat) és bevonatokat vagy ragasztókat lehet velük előállítani. 

 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználások 
 

Azonosított 
felhasználás 

megnevezése 

Folyamat 
kategória 

Környezeti 
kibocsátás 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

A későbbi hasznos 
élettartam 
releváns a 

felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 

hivatkozás a CSR-ben  

Ipar - Formulálás és 
csomagolás

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b,PROC 9 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 
 

SU 10 nem EF3: Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció  

Ipar - Rugalmas hab PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b,PROC 14 
PROC 15,PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

- nem EF4: Rugalmas hab 
ipari felhasználása  

Ipar – Kemény hab PROC 1, PROC 2 
PROC 3,PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a,PROC 8b 
PROC 15, PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

- nem EF5: Kemény hab 
ipari felhasználása 
 

Ipar - Bevonatok PROC 1, PROC 2 
PROC 3,PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 9, PROC 10 
PROC 13, PROC 15 

ERC 3 
ERC 2 
ERC 5 
ERC 6c 

- nem EF6: Bevonatok ipari 
felhasználása  

Ipar - Ragasztók és 
tömítőanyagok 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 9, PROC 10 
PROC 13,PROC 14 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

- nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok ipari 
felhasználása 

Ipar – Elasztomerek 
és TPU 
alkalmazások 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8a,PROC 8b 
PROC 9, PROC 14 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 
 

- nem EF8: Elasztomerek, 
TPU, poliamid, poliimid 
és szintetikus szálak 
ipari felhasználása  
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Ipar – Kompozit 
anyagok (fa/ 
ásvány/természete
s szál kompozitok) 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 14, PROC 15 
PROC 21, PROC 0 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

- nem EF9: 
Fa/Ásvány/Természetes 
szálakon alapuló 
kompozit anyagok ipari 
felhasználása 

Ipar – Egyéb 
kompozit anyagok 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8b, PROC 8a 
PROC 13, PROC 14 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

- nem EF11: Egyéb kompozit 
anyag ipari 
felhasználása  

Ipar – Öntési 
alkalmazások 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

- nem EF10: Öntéssel történő 
ipari felhasználás  

Ipar –Gyártás PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8a, PROC 8b 
PROC 15, PROC 0 

ERC 1 
ERC 2 
ERC 6c 

SU 8 
SU 9 
 

nem EF1: MDI gyártás  
 

Egyéb anyagok 
gyártása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6a 
 

SU 8 
SU 9 
 

no EF2: Egyéb anyagok 
gyártása 
 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

Azonosított 
felhasználás 

megnevezése 
Folyamat kategória 

Környezeti 
kibocsátási 

kategória 

Környezeti 
kibocsátási 

kategória 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 

hivatkozás a CSR-
ben 

Lakossági 
felhasználás – 
kemény hab 

PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 10, PROC 11 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

nem EF5: Kemény hab 
szakmai 
felhasználása 

Lakossági 
felhasználás - 
bevonatok  

PROC 5, PROC 8a 
PROC 10, PROC 11 
PROC 13  

ERC 8c 
ERC 8f 

nem EF6: Bevonatok 
szakmai 
felhasználása 

Lakossági 
felhasználás - 
ragasztók és 
tömítőanyagok 

PROC 4, PROC 5 
PROC 8a, PROC 10 
PROC 11, PROC 13 

ERC 8c 
ERC 8f 

nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok 
szakmai 
felhasználása 

Lakossági PROC 2, PROC 3 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 14 

ERC 8c 
ERC 8f 

nem EF11: Egyéb  

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás 
 

Azonosított 
felhasználás 

megnevezése 
Termék kategória 

Környezeti 
kibocsátási kategória 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns 

a felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-ben 

Magán háztartások 
– kemény hab

PC 32 ERC 8c 
ERC 8f

nem EF5: Kemény hab fogyasztói 
felhasználása

Magán háztartások - 
bevonatok  

PC 9a ERC 8c 
ERC 8f 

nem EF6: Bevonatok fogyasztói 
felhasználása 

Magán háztartások - 
ragasztók és 
tömítőanyagok 

PC 1 ERC 8c 
ERC 8f 

nem EF7: Ragasztók és 
tömítőanyagok fogyasztói 

felhasználása 
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1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Nem alkalmazható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC, PC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt EF-ben.
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36-48-511-211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476 6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések: 
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 

 
 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi 
osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Akut tox. 4 H332 Belélegezve ártalmas.  
Bőrirrit.  2 H315 Bőrirritáló hatású.  
Szemirrit.  2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.  
Légz. szenz. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést 

okozhat. 
 

Bőrszenz. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt>. 

 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat.
STOT ism. 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az 

expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy meg 
kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek> légzőszervrendszer, 
belélegzés. 

Érintett szervek: 
légzőszervrendszer 

 
Egyedi koncentráció határérték 
Koncentráció tartomány (%)>= 5 
Veszélyességi kategóriák 
Szemirrit. 2 
STOT egy. 3 
Bőrirrit. 2 
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2.1.2. A 67/548/EGK vagy az 1999/45/EK rendeletek szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
Xn – Ártalmas  R20 Belélegezve ártalmas. 
Xn – Ártalmas  R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
Xi- Irritatív R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
Rákkeltő hatás, 3 kat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Oligomer MDI 
Anyag: Formaldehidből, anilinből és foszgénből keletkezett oligomer reakciótermék 
EK szám: 500-079-6 

 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

                  
 

 GHS08 GHS07 
 
Figyelmeztetés: Veszély 

 
H-mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy meg kell 
adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: légzőszervrendszer, belélegzés. 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
OLIGOMER MDI 
 

 Verzió 1.0 –2011.01.25. 5 / 17 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU) 
EUH204  Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Az MDI analógok az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felelnek meg a perzisztens (P), 

bioakkumulatív (B) kritériumoknak, viszont a mérgező (T) kritérium vonatkozik rájuk. 
 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok 

 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

Formaldehidből, anilinből és 
foszgénből keletkezett oligomer 

reakciótermék 
500-079-6 32055-14-4 100 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: A beszennyeződött, teljesen átázott ruházatot és lábbeliket azonnal le kell venni és hulladékként kell 
elhelyezni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Belégzéskor az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Mesterséges légzést kell alkalmazni, ha a 
sérült nem lélegzik. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén le kell mosni polietilén glikollal, ha rendelkezésre áll, vagy 
bő, meleg vízzel és szappannal kell leöblíteni. Bőrreakció esetén orvoshoz kell fordulni. A kevésbé szennyezett ruhát 
használat előtt ki kell mosni. A lábbeliket használat előtt meg kell tisztítani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A szemet bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva kell 
tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen betegnek szájon át tilos bármit beadni. A 
szájat ki kell öblíteni vízzel, ha a sérült magához tér. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: A termék irritálja a légzőszerveket, bőr és légzőszervi érzékenységet válthat ki. Az akut 
irritáció vagy hörgő szűkület elsődleges tüneteinek kezelése. 
A késleltetett tünetek miatt a sérültet 48 óráig megfigyelés alatt kell tartani.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Fejfájás, hányinger, légszomj, torokfájás, vörösség a bőrön. 
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr érzékenységet okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzési expozíció asztmát okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: Hab, széndioxid vagy tűzoltópor. Ha más oltóanyag nem érhető el porlasztott, majd bő 
mennyiségű víz használható. 
Az alkalmatlan oltóanyag: Nagy tömegű vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A víz és a forró izocianátok közötti reakció nagyon erős lehet. Meg kell gátolni a szennyezett 
víz vízfolyásokba kerülését. A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. 

, stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést és a nyomás alatt lévő sűrített 
levegős önmentő készüléket a hozzátartozó teljes álarccal. PVC lábbelit, védőkesztyűt, védősisakot és védőruhát kell 
viselniük. 

5.4. Egyéb információ: Tűz vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. A környezetben levő tűz nyomásnövekedést és 
repedés veszélyt okoz. A tűz kockázatának kitett tartályokat vízzel kell hűteni, és ha lehetséges el kell vinni a veszélyes 
területről. Vízzel való reakciójánál CO2 gáz keletkezik, és ez veszélyes nyomásnövekedést eredményezhet, ha a 
szennyezett konténerek újra le vannak zárva.  A tartályok túlmelegedés esetén szétrobbanhatnak. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon “D”, mérsékelten tűzveszélyes. 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi 

személyzettel. Ki kell üríteni a területet.  A szél irányával ellentétesen kell elhagyni a területet, hogy elkerüljék a gőzök 
belélegzését. A szennyezés-mentesítést csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Azoknak a személyeknek, akik kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes 
védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket (8. pont). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a földalatti és felszíni 
vizekbe kerüljön. El kell kerülni a kiömlött anyag szétszóródását és szétterülését. Meg kell akadályozni a víz- és 
szennyvíz csatornahálózatba kerülését.   

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlést fel kell itatni homokkal, földdel 
vagy egyéb alkalmas adszorbeáló anyaggal. A megfelelő hatás érdekében hagyni kell kb. 30 percig. Ne használjunk 
felitatásra fűrészport vagy egyéb gyúlékony anyagot. Felülzáródó hordóba kell belapátolni a későbbi szennyezés-
mentesítés miatt. A szennyezett területet vízzel kell felmosni.   

6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Légtérmérés MDI gőzre. 
6.3.2. Szennyezésmentesítési technikák: A folyékony szennyezés-mentesítő anyagok összetételei a következők (tömeg vagy 

térfogat százalék):  
 1. Szennyezés-mentesítő anyag: 

- nátrium-karbonát: 5 - 10% 
- folyékony mosószer: 0.2 - 2% 
- víz: kiegészíteni 100%-ra. 

 2. Szennyezés-mentesítő anyag: 
- tömény ammónia oldat: 3 - 8% 
- folyékony mosószer: 0.2 - 2% 
- víz: kiegészíteni 100%-ra. 

 A 1. Szennyezés-mentesítő anyag kevésbé reagál a diizocianátokkal, de sokkal környezetbarát anyag, mint a 2. 
Szennyezés-mentesítő anyag. 

 A 2. Szennyezés-mentesítő anyag ammóniát tartalmaz. Az ammónia az egészségre veszélyes anyag. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
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7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A műhelyekben elégséges szellőztetést/levegőcserét és/vagy elszívást kell alkalmazni. Valamennyi 

munkahelyen vagy a telephely bármely területén, ahol az izocianát aeroszoloknak és/vagy gőznek a magas 
koncentrációja előfordulhat (pl. nyomásmentesítés, öntőforma szellőztetés vagy a keverőfejek légfúvásos tisztítása 
során) megfelelő helyi légelszívást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a foglalkozás egészségügyi határokat ne 
lépjék túl. Ajánlott a levegő elszívása, amikor a dolgozó közvetlenül kezeli a terméket. Az elszívó rendszer hatékonyságát 
rendszeresen ellenőrizni kell a meghibásodás elkerülése miatt. A légkörbe kikerülő koncentrációkat minimalizálni kell, és 
olyan alacsony szinten kell tartani, amely a foglalkozás egészségügyi expozíciós határértéknek megfelelő. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Minden 
körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A berendezéseket 
tisztán kell tartani. Fontos a vízzel való érintkezés elkerülése mintázáskor, kezeléskor és tároláskor. A szennyezés-
mentesítő anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A helyi szabályozásoknak megfelelően 
kell tárolni. Saját tartályában, közvetlen fénytől védve, száraz, hideg, jól szellőztetett területen tárolható, elkülönítve az 
összeférhetetlen anyagoktól, az ételtől és italtól. Felhasználásáig szorosan lezárt és tömített fémhordókban tárolható. A 
kinyitott tartályokat gondosan kell visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. 
Tilos az anyagot címke nélküli tartályokban tárolni. A környezeti szennyeződés elkerülésének érdekében megfelelő 
tartályt kell használni. Tartálynak alkalmas anyagok: acél, rozsdamentes acél. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, 
rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): Nem alkalmazható. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
A lényeges expozíciós útvonalak: 

Humán expozíció: belégzés útján. 
Környezeti expozíció: levegő által. 
Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 

1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Anyag: 4,4'-metilén-difenil-diizocianát  
CAS szám: 101-68-8 

 
Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

ppm mg/m ppm 3 mg/m
Ausztria 

3 
0.005 0.05 0.01 0.1 

Belgium 0.005 0.052 - - 
Kanada 0.005 0.051 - - 
Dánia 0.005 0.05 0.01 0.1 

Franciaország 0.01 0.1 0.02 0.2 
Németország - 0.05 - 0.05(1) 
Magyarország - 0.05 - 0.05 
Lengyelország - 0.05 - 0.2(1) 
Spanyolország 0.005 0.052 - - 

Svédország 0.002 0.03 - - 
USA-NIOSH 0.005 0.05 0.02(1) 0.2(1) 
USA-OSHA - - 0.02 0.2 

 
Megjegyzés: (1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
OLIGOMER MDI 
 

 Verzió 1.0 –2011.01.25. 8 / 17 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek 
Dolgozók 
Akut/rövid-távú expozíció –szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL=50 mg/kg testsúly /nap 
Akut/ rövid-távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL= 0.1 mg/m3  
Akut/ rövid-távú expozíció –lokális hatások (bőrön át): DNEL= 28.7 mg/m3 
Akut/ rövid-távú expozíció –lokális hatások (belégzés): DNEL= 0.1 mg/m3  
Hosszú-távú expozíció- szisztematikus hatások (belégzés): DNEL= 0.05 mg/m3  
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások (belégzés): DNEL= 0.05 mg/m3  

 
Lakosság 
Akut/rövid-távú expozíció –szisztematikus hatások (bőrön át): DNEL=25 mg/kg testsúly /nap 
Akut/ rövid-távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL= 0.05 mg/m3  
Akut/ rövid-távú expozíció - szisztematikus hatások (szájon át): DNEL= 22 mg/kg testsúly /nap 
Akut/ rövid-távú expozíció –lokális hatások (bőrön át): DNEL= 17.2 mg/m3 
Akut/ rövid-távú expozíció –lokális hatások (belégzés): DNEL= 0.05 mg/m3 
Hosszú-távú expozíció- szisztematikus hatások (belégzés): DNEL= 0.025 mg/m3  
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások (belégzés): DNEL= 0.025 mg/m3  

 
PNEC víz (édesvíz): 1 mg/l 
PNEC víz (tengervíz): 0.1 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás): 10 mg/l 
PNEC STP: 1 mg/l 
PNEC üledék(édesvíz): Nincs elérhető adat. 
PNEC üledék (tengervíz): Nincs elérhető adat. 
PNEC talaj: 1 mg/kg talaj száraz súly 
PNEC szájon át: Nincsenek adatok a madaraknál az MDI szájon át történő hatására. Nem várható a madarak expozíciója és 
az állat kísérletekből származó adatok az MDI alacsony orális toxicitását mutatják. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem 

Kézvédelem: kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Javaslatok kesztyű anyagokra, amelyek alkalmasak a megfelelő védelemre: 
Butilkaucsuk (BR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Klórozott polietilén 
Polietilén 
Rétegezett etil- vinil alkohol kopolimer (EVAL) 
Polikloroprén (Neoprene)(CR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Nitril/butadién gumi NBR): vastagság>=0.35mm; áteresztési idő>=480min. 
Polivinil-klorid (PVC) 
Ismételt érintkezésnél: Ajánlottak az 5 vagy magasabb védelmi osztályú kesztyűk. 
Testvédelem: védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint) és zárt munkaruházat. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Teljes gázmaszkos légzőkészülék. A védekezésre használt légzőkészülékeket a szerves gőzök elleni A 
típusú szűrővel lehet alkalmazni, ahol por vagy aeroszol van, minimum A/P2 szűrővel.  

8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Távol kell tartani az ételektől, 
az italoktól és az állatok eledelétől. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Munkaközi 
szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló 
anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot: folyadék (20o

Megjelenési forma: viszkózus 
C, 1013 hPa) 

Szín: barna 
Szag: nem jellemző 
Szagküszöbérték: Nem alkalmazható. 
 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20o

Olvadáspont / fagyáspont: 5
C): Nem alkalmazható. 

o

Forráspont: >300°C (1011 hPa) 
C (1013.25 h Pa) 

Lobbanáspont: 217.5o

Párolgási sebesség: Nem alkalmazható. 
C (1013.25 hPa) 

Öngyulladási hőmérséklet: Nem figyelhető meg 600o

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem tűzveszélyes. 
C-nál. 

Gőznyomás: 0.0009 Pa (20o

Gőzsűrűség (air=1): Nem alkalmazható. 
C) 

Relatív sűrűség: 1.24 g/cm3 (20o

Vízoldhatóság: 6.8 m g/L (25
C) 

o

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: log Pow = 4.51 (20
C) 

o

Bomlási hőmérséklet:  Nem alkalmazható. 
C) 

Viszkozitás: 117.58 mm2/s (statikus) (20o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: A kémiai szerkezet alapján az anyagnak nincsenek robbanásveszélyes 
tulajdonságai. 

C) 

Oxidáló tulajdonságok: A kémiai szerkezet alapján az anyagnak nincsenek oxidáló tulajdonságai. 
 

9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és előre nem jelezhető, és 
ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
 Granulometria: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
 Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandó 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai miatt tudományos 
vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
 Oxidációs redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Reakcióba lép vízzel, savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal és oxidáló szerekkel. 
10.2. Kémiai stabilitás: Az MDI gyorsan reakcióba lép a vízzel és túlnyomóan szilárd, oldhatatlan polikarbamidokat képez. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Hideg vagy meleg ( 50!C) vízzel a reakció lassú lefolyású, forró vízzel és gőzzel a 

reakció gyorsabb, szén-dioxid keletkezése mellett nyomásnövekedést okoz. 
10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, nedvesség, erős fény. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Víz, savak, alkoholok, aminok, bázisok és oxidáló szerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
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11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Toxikokinetika 

Szájon át történő expozíció 
Nincs rendelkezésre álló információ az MDI toxikokinetikus hatásaira vonatkozóan az állatok szájon át történő 
expozíciójának esetében.  
Dermális expozíció 
A radioaktivitás emberi bőrön át történő felszívódására nem került sor egy 54 órás folyamatos expozíció során, csak egy 
kis mennyiségű (maximum az alkalmazott dózis 0,23%-a) radioaktivitás került bőrön keresztül elnyelésre a patkány és 
tengeri malac kísérletek során. Az alkalmazott MDI ekvivalensek nagy részéről azt állapították meg, hogy a bőrrel 
érintkezhet.  
Belégzési expozíció 
A belélegzési expozíció tekintetében jó és megbízható adatok állnak rendelkezésre az állatkísérletekben tapasztalt 
elosztási/kiválasztási eredmények alapján. A legtöbb szervi úton elérhető dózis kiválasztása epén keresztül és kisebb 
mennyiség vizeleten keresztül történt. 

11.2. Akut toxicitás 
Akut toxicitás – szájon át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Patkány LD50> 10000 mg/kg testsúly 
Akut toxicitás - belégzés: Akut tox. 4 

Patkány LC50=0.49 mg/l levegő (analitikai) 
Akut toxicitás - bőr: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 
  Nyúl LD50 > 9400 mg/kg testsúly 

11.3. Irritáció /korrózió 
Bőrirritáció/korrózió: Bőrirrit. 2 
A vizsgálati eredmények alapján az anyag enyhén bőrirritáló. 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 
Szem irritáció: Szemirrit. 2 

Nyulaknál nem irritáló hatású. 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metiléndifenil-diizocianátra – CAS 26447-40-5.) 
A rendelkezésre álló állat kísérleti adatok nem támasztják alá az MDI szemirritáló osztályozását. De együtt a 
foglalkozásügyi esetek jelentéseivel, amelyek beszámolnak a szemirritáció tüneteiről, hivatalos osztályozásként az  MDI 
–t szemirritálónak kell osztályozni. 

11.4. Szenzibilizáció 
Bőr szenzibilizáció: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Tengeri malac nem szenzibilizáló 
Légzőszervi szenzibilizáció: Légz. szenz. 1 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Patkány szenzibilizáló 
11.5. Ismételt dózisú toxicitás 

Ismételt dózisú toxicitás belégzés 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Patkány NOAEC= 0.2 mg/m3 levegő (nominális)  
Célszervi toxicitás - egyetlen expozíció (STOT egy.): STOT egy. 3  
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT ism.): STOT ism. 2 

11.6. Genetikai toxicitás 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.7. Rákkeltő hatás: Rákk.2 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Patkány NOAEC= 0.2 mg/m3 levegő (nominális) 
11.8. Reprodukciós toxicitás 

Az MDI nem okoz fejlődési rendellenességet. 
11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva adathiány miatt. 
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12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Édesvízi halak LC50=1000 mg/l (96h) 
Hosszú távú toxicitás halakra 
Hosszú távú hal-toxikológiai vizsgálatok nem állnak rendelkezésre a vizsgálati anyaghoz. Elfogadható jelen vizsgálat 
elhagyása.  
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Édesvízi gerinctelenek LC50=1000 mg/l 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Édesvízi gerinctelenek LC50=10 mg/l 
Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Édesvízi alga LC50=1640 mg/l 
Toxicitás vízi növényekre és algákra 
Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. Azonban, létezik egy mezokozmosz (szárazföldi) PMDI tanulmány, 
melyben a makrofitek (Potamogeton crispus és Zannichellia palustris) toxicitását értékelték. 1.000 és 10.000 mg/l 
adagolásnál toxicitás nem volt megfigyelhető, az anyag közel 100% -a volt megtalálható az üledékben megszilárdult 
anyagként.  
Toxicitás a mikroorganizmusokra 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Eleven iszap LC50=100 mg/l 
12.1.2. Üledék toxicitás 

Adatelhagyás. A REACH X. melléklete szerint bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni kell, ha a kémiai biztonsági 
értékelés nem indokolja további szükséges vizsgálatok elvégzését az anyag üledékben előforduló organizmusokra 
gyakorolt hatásaira.  

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 
Szárazföldi toxicitás vizsgálatok nem folytak a vizsgálati anyaggal. 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat 
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Talajban élő mikroorganizmusok LC50= 1000 mg/kg talaj szárazsúly 
Toxicitás szárazföldi ízeltlábúakra 
A szárazföldi ízeltlábúakat érő toxicitásra vonatkozó vizsgálati anyaggal kapcsolatos adat nem áll rendelkezésre. Mivel a 
földi környezetet érő kockázatra nem utal semmi, így szükségtelen elvégezni ezeket a vizsgálatokat.  
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás  
Kereszthivatkozás a  polimer  MDI-re (CAS 9016-87-9). 

Szárazföldi növények LC50=1000 mg/kg talaj szárazsúly
Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra 
A szárazföldi mikroorganizmusokat érő toxicitásra vonatkozó vizsgálati anyaggal kapcsolatos adat nem áll rendelkezésre. 
Mivel a földi környezetet érő kockázatra nem utal semmi, így szükségtelen elvégezni ezeket a vizsgálatokat. 
Toxicitás madarakra 
A madarakat érő toxicitásra vonatkozó vizsgálati anyaggal kapcsolatos adat nem áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló 
emlősök toxicitási adatainak, valamint az MDI hidrolízises instabilitása alapján nem szükséges elvégezni a madarak 
toxicitási vizsgálatait.  

12.1.4. Stabilitás 
A környezetben az MDI fő eltávolítási mechanizmusa a hidrolízis. Az MDI vízzel gyorsan reakcióba lép, melynek 
eredményeként túlnyomórészt szilárd, oldhatatlan polikarbamidok képződnek. A sokféle környezeti érintkezésre 
jellemző feltételek mellett, pl. a sűrűbb izocianát relatíve gyenge diszperziója, érintkező felületi reakció részben 
beburkoló szilárd héj kialakulását eredményezi vagy reakcióba nem lépő anyag képződik. Ez a héj megakadályozza a víz 
bejutását és az amin kilépését lassítva és módosítva ezzel a hidrolízist. 
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12.1.5. Fototranszformáció levegőben 

Felezési idő levegőben 1 nap 
Hidrolízis 

Felezési idő hidrolízisre 20 h (250

Fototranszformáció vízben és talajban: A vizsgált anyagra nincs adat. 
C) 

12.1.6. Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklete szerint a biodegradációs vizsgálat technikai 
megvalósítása nem lehetséges, mert az anyag nagyon gyorsan reagál vízzel. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. 
Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való heterogén reakciója 
kevésbé gyors. A legtöbb ilyen reakció terméke a szilárd, oldhatatlan polikarbamid. Minden MDI-t zárt rendszerben 
gyártanak. Az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, 
ezért az MDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. A talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem 
valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor az MDI előállítók és 
feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok 
alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék 
toxikológiai vizsgálatoktól való lemondás helyénvalónak látszik.  
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. Lásd: Biodegradáció vízben és üledékben.  

12.1.7.  Bioakkumulációs képesség  
Bioakkumuláció- vízi/üledékes: Az MDI kategóriába tartozó anyagok vízzel való magas reaktivitásának köszönhetően 
bioakkumulációs vizsgálatok elvileg nem végezhetők ezekkel az anyagokkal. Azonban egy 4,4'-MDI –vel történő 
bioakkumulációs vizsgálat és egy PMDI–vel történő mezokozmosz vizsgálat végrehajtásra került, figyelembevéve a 
bioakkumuláció lehetőségét. Mivel analitikai mérések nem történtek, nem lehet meghatározni azt, hogy az értékek 
valóban az MDI-re vonatkoznak. A rendelkezésre álló információ és a kategória megközelítés szerint, azonban az MDI 
anyagok reakcióképessége alapján nincs szükség új bioakkumulációs vizsgálatra.  

BCF (vízi fajokra) 200 (mértékegység nélkül)  
Földben történő bioakkumuláció: Az anyagnak nincsenek a talajra vonatkozó, rendelkezésre álló bioakkumulációs 
adatai, de a REACH sem írja elő. 

12.1.8. Adszorpció / deszorpció 
Adatelhagyás. A REACH VIII. melléklete szerint a vizsgálatot nem elvégezni, ha az anyag gyorsan lebomlik. Az MDI gyorsan 
hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való 
heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb ilyen reakció terméke a szilárd, oldhatatlan polikarbamid. Minden MDI-t zárt 
rendszerben gyártanak. Az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a szelepek és vezetékek 
leállását okozná, ezért az MDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. A talajba és az üledékbe történő 
kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor az 
MDI előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC 
adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék 
toxikológiai vizsgálatoktól való lemondás helyénvalónak látszik. 

12.1.9. Henry- állandó 
A mért gőznyomásból számított és a kalkulált vízoldékonyság becsült Henry konstansa 2,263 x 10-7atm-m3/mól, így a 
desztilláció valószínűleg nem jelentős mentesítési mechanizmus az MDI anyag esetében. 

12.1.10. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei  
Eredmény a P kritériumra: A biodegradációs vizsgálatok alapján a PMDI nem biodegradív. A hidrolízis és az indirekt 
fotolízis felezési idő kísérletek alapján nem várható, hogy a PMDI perzisztens legyen a környezetre és így nem 
azonosítjuk P-ként. A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag sem tartozik a 
perzisztens (P) kategóriába.  
Eredmény a B kritériumra: Habár az MDI-nél egy magas értékű log Pow értéket (4.51) mértek, a 4,4’-MDI teljes 
bioakkumulatív vizsgálata azt mutatja, hogy a bioakkumulációs képessége alacsony. A gyors hidrolízis alapján, és mivel 
az anyag környezeti expozíciója nem valószínű vagy nagyon alacsony, nincs potenciálisan bioakkumulációra lehetőség. 
Ennél fogva, a 4,4’-MDI nem felel meg a B kritérium követelményeinek, nem azonosítjuk B-ként. 
A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag sem tartozik a bioakkumalatív (B) 
kategóriába. 
Eredmény a T kritériumra: A vizsgált koncentrációk az MDI anyagok vízoldhatósága (7.5 mg/l) felett voltak. Habár, az MDI 
vízoldhatósági határa magasabb a T kritériumnál előírtnál, a vízi toxicitási vizsgálatok alapján mégsem azonosíthatjuk T-
ként. Mivel, a 67/548/EGK 1. melléklete szerint az osztályozása Xn, R48, ez automatikusan T kritériumot jelent. Az MDI 
osztályozása ezért toxikus (T) kritérium. 
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13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Az Európai Hulladék Katalógus szerinti kód: (EWC): 08 05 01 

13.1.1. Termék / Csomagolás kezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos 
tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, 
mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2. Hulladékkezelési módszerek: Betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám:  Nem veszélyes áru. 
14.2. Megfelelő szállítási megnevezés: Nem veszélyes áru. 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem veszélyes áru. 
14.4. Csomagolási csoport: Nem veszélyes áru. 
14.5. Környezeti veszélyek 
 Tengeri szennyező: nem 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem veszélyes áru. 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

Az Oligomer MDI nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében.  
 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

" A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

" 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. 

" 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 bizottsági 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 

" A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

" Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

" Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
" ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
" MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
" ESIS - European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
" 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
" 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
" 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
" 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

" 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 
 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. A változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak 
 
 BCF: Biokoncentrációs tényező 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DMSO: dimetil-szulfoxid 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
DSD: Veszélyes anyagok irányelve 
EC: Európai Bizottság 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
EEC: Európai Gazdasági Közösség 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
EU: Európai Unió 
Exp.: Expozíció 
GHS: A vegyi anyagok egységes osztályozási és címkézési rendszere 
Ism.: Ismételt 
Irrit.: Irritáló 
IUPAC: Az elméleti és alkalmazott kémia nemzetközi uniója 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEL: A legkisebb megfigyelt káros hatásszint 
MDI: Metilén-difenil-diizocianát 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PC: Termék kategória 
PMDI: polifenil-metán-poliizocianát 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
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PUR: Poliuretán 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
SDS: Biztonsági adatlap 
szs.: szárazsúly 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
UVCB: Ismeretlen és változó összetételű anyagok, komplex reakciótermékek és biológiai anyagok 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások: Az Oligomer MDI (EC 500-079-6) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox.4 Vizsgálati adatok alapján. 
Bőrirrit. 2 Kereszthivatkozás. 
Szemirrit. 2 Vizsgálati adatok alapján 
Légz. szenz. 1 Kereszthivatkozás. 
Bőrszenz. 1 Kereszthivatkozás. 
Rákk. 2 Kereszthivatkozás. 
STOT egy. 3 Kereszthivatkozás. 
STOT ism. 2 Vizsgálati adatok alapján 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R20 Belélegezve ártalmas. 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23 A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S38 Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
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H-mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 

más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy 
meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: légzőszervrendszer, belélegzés. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.  
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285 Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
OLIGOMER MDI 
 

 Verzió 1.0 –2011.01.25. 17 / 17 

 

Nyelv: Magyar 
Dátum: 2011.01.25. 

Biztonsági adatlap 
OLIGOMER MDI 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 
termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 
sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 
azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 
alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 
megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 
 

Készítette: 

BorsodChem Zrt. 
Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 
Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 
Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosítás 

Anyagnév: polifenil-metán-poliizocianát 
Márkanév: ONGRONAT 2100 
Kémiai név: polimer MDI 
EK-szám: polimer 
CAS szám: 9016-87-9 
CAS szerinti elnevezés: Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (angol) 
REACH regisztrációs szám: A REACH 2. cikk (9) szerint a polimereket mentesíteni kell az általános regisztrálási 
kötelezettség alól. 
Az anyag típusa: 

Összetétel: polimer 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: A poliuretángyártás egyik összetevője. A diizocianát 

vegyületek rendkívüli reakcióképességük révén a PUR termékek fontos alapanyagai. Különböző poliolokkal és egyéb 
segédanyagokkal változó struktúrájú szerkezeteket (habokat) és bevonatokat vagy ragasztókat lehet velük előállítani. 
 A polimer alapanyagoknak, mint a PMDI-nek és a prepolimereknek nem készült expozíciós forgatókönyve, mert kivételek 
a REACH alól. Ezzel összefüggésben, a biztonság és felelős gondoskodás miatt ugyanazt a kezelést javasoljuk a PMDI-nél 
is, mint az osztályozott prepolimereknél és MDI-knél (Indexszám 615-005-00-9). 

 
1.2.1. Ellenjavallt felhasználás: Nem alkalmazható. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (International, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
 Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
 +36 1 476-6464 (0-24) 

Egyéb megjegyzések:  
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 

 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ® 2100 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 2 / 16 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1. Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
  

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 4 H332 Belélegezve ártalmas. 
 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
 

Szemirrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légz. szenz. 1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
 

Bőrszenz. 1 
 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt>. 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

STOT ism. 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az 
expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy meg kell adni 
az összes érintett szervet, ha ismertek> légzőszervrendszer, belélegzés. 

 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 5 
Veszélyességi kategóriák: Szemirritáció, 2. kat. 

Célszervi toxicitás (STOT), egyetlen expozíció, 3. kat. 
  Bőrirritáció, 2. kat. 

Koncentráció tartomány (%): >= 0.1 
Veszélyességi kategória: Légzőszervi szenz.,1. kat. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
Xn - Ártalmas. R20 Belélegezve ártalmas. 

 
Xn - Ártalmas. R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást 

okozhat.  
Xi – Irritatív. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

(szenzibilizáció). 
Rákkeltő hatás, 3. kat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 

 
 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ® 2100 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 3 / 16 

S-mondatok: 
 
S38  Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S1/2   Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S23   A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37   Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45   Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 5 
Osztályozás:   Xi - Irritatív 

R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Koncentráció tartomány (%): >= 0.1 

Osztályozás:  R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet). 

 
Megjegyzések: 

C. megjegyzés 
2. megjegyzés 

 
 
2.2. Címkézési elemek 
 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 

 
Termékazonosító:  ONGRONAT 2100 
Anyag: polifenil-metán-poliizocianát 
CAS szám: 9016-87-9 
 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

                       
 
          GHS07           GHS08 

 
Figyelmeztetés: Veszély. 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332 Belélegezve ártalmas. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy 
meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: légzőszervrendszer, belélegzés. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285   Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P309+P311  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): 
EUH204   Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 
 
Megjegyzések: 

C. megjegyzés 
2. megjegyzés 

 
2.3. Egyéb veszélyek: Az MDI analógok az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felelnek meg a perzisztens (P), 

bioakkumulatív (B) kritériumoknak, viszont a mérgező (T) kritérium vonatkozik rájuk. 
 
 
3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 
3.1. Anyagok  
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

polimer MDI polimer 9016-87-9 100 

 
 
4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: A beszennyeződött, teljesen átázott ruházatot és lábbeliket azonnal le kell venni, és hulladékként kell 
elhelyezni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Belégzéskor az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Mesterséges légzést kell alkalmazni, ha a 
sérült nem lélegzik. Azonnal orvoshoz kell fordulni. 

4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés esetén le kell mosni polietilénglikollal, ha rendelkezésre áll, vagy bő, 
meleg vízzel és szappannal kell leöblíteni. Bőrreakció esetén orvoshoz kell fordulni. A kevésbé szennyezett ruhát 
használat előtt ki kell mosni. A lábbeliket használat előtt meg kell tisztítani. 

4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: A szemet bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva kell 
tartani. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen betegnek szájon át tilos bármit beadni. A 
szájat ki kell öblíteni vízzel, ha a sérült magához tér. 

4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: A termék irritálja a légzőszerveket, bőr és légzőszervi érzékenységet válthat ki. Az akut 
irritáció vagy hörgő szűkület elsődleges tüneteinek kezelése. 
A késleltetett tünetek miatt a sérültet 48 óráig megfigyelés alatt kell tartani.  

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Fejfájás, hányinger, légszomj, torokfájás, vörösség a bőrön. 
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr érzékenységet okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzési expozíció asztmát okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
5.1. Oltóanyag  

A megfelelő oltóanyag: Hab, széndioxid vagy tűzoltópor. Ha más oltóanyag nem érhető el porlasztott, majd bő 
mennyiségű víz használható. 
Az alkalmatlan oltóanyag: Nagy tömegű vízsugár. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: A víz és a forró izocianátok közötti reakció nagyon erős lehet. Meg kell gátolni a szennyezett 
víz vízfolyásokba kerülését. A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. 

 stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

 Speciális védőfelszerelések: A tűzoltóknak viselniük kell a megfelelő védőfelszerelést és a nyomás alatt lévő sűrített 
levegős önmentő készüléket a hozzátartozó teljes álarccal. PVC lábbelit, védőkesztyűt, védősisakot és védőruhát kell 
viselniük.    

5.4. Egyéb információ: Tűz vagy robbanás esetén ne lélegezzük be a füstöt. A környezetben levő tűz nyomásnövekedést és 
repedés veszélyt okoz. A tűz kockázatának kitett tartályokat vízzel kell hűteni, és ha lehetséges el kell vinni a veszélyes 
területről. Vízzel való reakciójánál CO2 

 Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „D” (Mérsékelten tűzveszélyes). 

gáz keletkezik, és ez veszélyes nyomásnövekedést eredményezhet, ha a 
szennyezett konténerek újra le vannak zárva.  A tartályok túlmelegedés esetén szétrobbanhatnak. 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Azonnal kapcsolatba kell lépni a sürgősségi 

személyzettel. Ki kell üríteni a területet.  A szél irányával ellentétesen kell elhagyni a területet, hogy elkerüljék a gőzök 
belélegzését. A szennyezés-mentesítést csak képzett személyzet végezheti. Az illetéktelen személyeket el kell távolítani.  

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. Sürgősségi ellátók esetében: Azoknak a személyeknek, aki kapcsolatba kerülnek a kiömlött anyaggal, teljes védőruházat 
és légzőkészülék használata kötelező. Használni kell az előírt védőfelszereléseket.(8. pont). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy a szennyezett oltóvíz a talajba, a földalatti és felszíni 
vizekbe kerüljön. El kell kerülni a kiömlött anyag szétszóródását és szétterülését. Meg kell akadályozni a víz- és 
szennyvíz csatornahálózatba kerülését.   

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: A kiömlést fel kell itatni homokkal, földdel 
vagy egyéb alkalmas adszorbeáló anyaggal. A megfelelő hatás érdekében hagyni kell kb. 30 percig. Ne használjunk 
felitatásra fűrészport vagy egyéb gyúlékony anyagot. Felülzáródó hordóba kell belapátolni a későbbi szennyezés-
mentesítés miatt. A szennyezett területet vízzel kell felmosni.   

6.3.1. Megfelelő elhatárolási technikák: Légtérmérés MDI gőzre. 
6.3.2. Szennyezés mentesítési technikák: A folyékony szennyezés-mentesítő anyagok összetételei a következők (tömeg vagy 

térfogat százalék):  
 1. Szennyezés-mentesítő anyag: 

- nátrium-karbonát: 5 - 10 %  
- folyékony mosószer: 0.2 - 2 %  
- víz: kiegészíteni 100 %-ra. 

 2. Szennyezés-mentesítő anyag:  
- tömény ammónia oldat: 3 - 8 %  
- folyékony mosószer: 0.2 - 2 %  
- víz: kiegészíteni 100 %-ra. 

 Az 1. Szennyezés-mentesítő anyag kevésbé reagál a diizocianátokkal, de sokkal környezetbarátabb anyag, mint a 2. 
Szennyezés-mentesítő anyag. 

 A 2. Szennyezés-mentesítő anyag ammóniát tartalmaz. Az ammónia az egészségre veszélyes anyag. 
6.4. Hivatkozás más pontokra: n/a. 
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7. Kezelés és tárolás 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A műhelyekben elégséges szellőztetést/levegőcserét és/vagy elszívást kell alkalmazni. Valamennyi 

munkahelyen vagy a telephely bármely területén, ahol az izocianát aeroszoloknak és/vagy gőznek a magas 
koncentrációja előfordulhat (pl. nyomásmentesítés, öntőforma szellőztetés vagy a keverőfejek légfúvásos tisztítása 
során) megfelelő helyi légelszívást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a foglalkozás egészségügyi határokat ne 
lépjék túl. Ajánlott a levegő elszívása, amikor a dolgozó közvetlenül kezeli a terméket. Az elszívó rendszer hatékonyságát 
rendszeresen ellenőrizni kell a meghibásodás elkerülése miatt. A légkörbe kikerülő koncentrációkat minimalizálni kell, és 
olyan alacsony szinten kell tartani, amely a foglalkozás egészségügyi expozíciós határértéknek megfelelő. 

7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Minden 
körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök belélegzését. A berendezéseket tisztán 
kell tartani. Fontos a vízzel való érintkezés elkerülése mintázáskor, kezeléskor és tároláskor. A szennyezés-mentesítő 
anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A helyi szabályozásoknak megfelelően 
kell tárolni. Saját tartályában, közvetlen fénytől védve, száraz, hideg, jól szellőztetett területen tárolható, elkülönítve az 
összeférhetetlen anyagoktól, az ételtől és italtól. Felhasználásáig szorosan lezárt és tömített fémhordókban tárolható. A 
kinyitott tartályokat gondosan kell visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. 
Tilos az anyagot címke nélküli tartályokban tárolni. A környezeti szennyeződés elkerülésének érdekében megfelelő 
tartályt kell használni. Tartálynak alkalmas anyagok: acél, rozsdamentes acél. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, 
rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok): n/a. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
 A lényeges expozíciós útvonalak: 
  Humán expozíció: belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
  Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
  

Anyag: 4,4-metiléndifenildiizocianát 
CAS-szám: 101-68-8 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

0.005 0.05 0.01 0.1
Belgium 0.005 0.052   
Dánia 0.005 0.05 0.01 0.1 
Franciaország 0.01 0.1 0.02 0.2 
Németország  0.05  0.05(1) 
Magyarország  0.05  0.05 
Lengyelország  0.05  0.2 
Spanyolország 0.005 0.052   
Svédország 0.002 0.03 (0.005) (0.05) 

 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
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8.1.1. DNEL/PNEC értékek 
 Dolgozók: 

Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  DNEL 50 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.1 mg/ m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőr):   DNEL 28.7 mg/cm
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.1 mg/ m3 

2 

Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.05 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  Nem alkalmazható.  
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.05 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőr):   Nem alkalmazható 

 Lakosság: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  DNEL 25 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.05 mg/ m3 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (szájon át): DNEL 20 mg/kg ts/nap 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőr):   DNEL 17.2 mg/cm
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.05 mg/ m3 

2 

Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.025 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőr):  Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (szájon át): Nem alkalmazható.  
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.025 mg/ m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőr):   Nem alkalmazható. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (szájon át):  Nem alkalmazható. 

 
PNEC víz (édesvíz): 1 mg/l 
PNEC víz (tengervíz): 0.1 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás): 10 mg/l 
PNEC STP: 1 mg/l 
PNEC üledék: Mivel a PMDI reakcióba lép a vízzel, a víz és a PMDI érintkezését szigorúan ellenőrizni kell. Emellett a PMDI 
víz jelenlétében polimerizálódik, tehát minden valószínűség szerint elhanyagolható a PMDI üledéknek való kitettsége.  
A PMDI-re vonatkozó PNEC üledék nem származtatható.  
PNEC talaj: 1 mg/kg talaj (száraz súly) 
PNEC orális: Nincsenek adatok a madaraknál a PMDI szájon át történő hatására. Nem várható a madarak expozíciója és az 
állat kísérletekből származó adatok a PMDI alacsony orális toxicitását mutatják. 

 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni óvintézkedések 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: Oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem 

 Kézvédelem: Kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Javaslatok kesztyű anyagokra, amelyek alkalmasak a megfelelő védelemre: 
Butilkaucsuk (BR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Klórozott polietilén 
Polietilén 
Rétegezett etil- vinil alkohol kopolimer (EVAL) 
Polikloroprén (Neoprene)(CR): vastagság>=0.5mm; áteresztési idő>=480min. 
Nitril/butadién gumi NBR): vastagság>=0.35mm; áteresztési idő>=480min. 
Polivinil-klorid (PVC) 
Ismételt érintkezésnél: Ajánlottak az 5 vagy magasabb védelmi osztályú kesztyűk. 
Testvédelem: Védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint) és zárt munkaruházat. 

8.2.2.3. Légzésvédelem: Teljes gázmaszkos légzőkészülék. A védekezésre használt légzőkészülékeket a szerves gőzök elleni A 
típusú szűrővel lehet alkalmazni, ahol por vagy aeroszol van minimum A/P2 szűrővel.  

8.2.2.4.  Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Távol kell tartani az ételektől, 
az italoktól és az állatok eledelétől. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. Munkaközi 
szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le kell mosni, és bőrápoló 
anyagot kell használni. 

8.2.3.  Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:   folyékony (20°C, 1013 hPa) 
Szín:    barna 
Szag:    nem jellemző 
Szagküszöb-érték:   nincs  adat 

9.1.2. Alap adatok 
pH (20 o

Olvadáspont / fagyáspont:   < 0°C 
C):     Adatelhagyás. Nem szükséges a REACH szerint. 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: >300°C 
Lobbanáspont (nyílt téri):   >200 °C 
Párolgási sebesség:    Nincs adat. 
Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes. A REACH XI. mellékletének 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományosan nem 
indokolható, mivel az anyag szerkezeti jellemzői és a kezelése során szerzett tapasztalatok alapján nem várható 
gyulladás. 
Gőznyomás:    <10-5

Gőzsűrűség (levegő=1):   Nincs adat. 
 mbar (20°C) 

Sűrűség:     1.23 g/cm3

Oldékonyság (víz): Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oldékonyság megállapítására 
szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag hidrolitikusan instabil. Az MDI vizes oldatban nagyon gyorsan bomlik. 

 (25°C) 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: Nem alkalmazható.  A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a megoszlási 
hányados megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag elbomlik. Az MDI vizes oldatban nagyon 
gyorsan bomlik. 
Öngyulladási hőmérséklet:   >600 °C (kb. 1013 hPa) 
(Kereszthivatkozás az oligomer MDI-re – CAS 32055-14-4.) 
Bomlási hőmérséklet:   Nincs  adat.  
Viszkozitás:    170 -230  mPa. s (25o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok.  

C, dinamikus) 

Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai szerkezete alapján képtelen 
exoterm reakcióra éghető anyagokkal. 
 

9.2.  Egyéb információk 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és előre nem jelezhető, és 
ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Oldhatóság szerves oldószerekben/zsíroldhatóság: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandó 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai miatt tudományos 
vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: Reakcióba lép vízzel, savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal és oxidáló szerekkel. 
10.2. Kémiai stabilitás 

Stabilitás szerves oldószerekben: Minden MDI izomer és forma nagyon instabil dimetil szulfoxid (DMSO) oldószerben, a 
DMSO víz tartalma növeli a bomlást.  Az MDI sokkal stabilabb etilén-glikoldimetiléter (EGDE) oldószerben. 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Hideg vagy meleg ( 50!C) vízzel a reakció lassú lefolyású, forró vízzel és gőzzel a 
reakció gyorsabb, szén-dioxid keletkezése mellett nyomásnövekedést okoz. Savakkal, alkoholokkal, aminokkal, 
bázisokkal és oxidáló szerekkel tüzet okoz és nő a robbanásveszély. 

10.4. Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet, nedvesség, erős fény. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Víz, savak, alkoholok, aminok, bázisok és oxidáló szerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Patkányok LD50 > 10000 mg/kg ts 
Akut toxicitás –belégzéssel: 4 kategória 

Patkányok LC50 =  0.49 mg/l (4h) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Nyúl   LD50 > 9400 mg/kg ts (24h) 

11.2.  Irritáció/korrózió: Az összesített vizsgálati eredmények és a foglalkozásügyi esetek jelentései együtt szolgálnak a 
hivatalos osztályozás alátámasztására. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: 2 kategória 

  Nyulaknál irritáló hatású. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 2B kategória 

  Nyulaknál nem irritáló hatású. 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 
A rendelkezésre álló állat kísérleti adatok nem támasztják alá az MDI szemirritáló osztályozását. De együtt a 
foglalkozásügyi esetek jelentéseivel, amelyek beszámolnak a szemirritáció tüneteiről, hivatalos osztályozásként az MDI 
–t szemirritálónak kell osztályozni.  

11.3.  Szenzibilizáció: Az állatkísérletek és az emberre gyakorolt hatások bizonyítékul szolgálnak arra vonatkozóan, hogy az 
MDI lehetséges forrás bőr és légzőszervi érzékenységre. Az állatkísérletek azt mutatják, hogy az MDI nagyon erős allergén 
anyag. Az emberre gyakorolt hatásokra vonatkozó jelentések allergiás bőrgyulladás előfordulását mutatták ki MDI 
expozíció esetén. 
Légzőszervi szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáló 1 
Bőr-szenzibilizáció: Bőr-szenzibilizáló 1 
  Szenzibilizáció patkányoknál.  

11.4. Mutagenitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.5. Rákkeltő hatás: 2 karcinogén kategória 

Patkányok (belégzés) NOAEC = 0.2 mg/ m3 (toxicitás) 
  NOAEC = 1 mg/m3 (karcinogenitás) 
LOAEC = 6 mg/m3 (karcinogenitás) 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Hatás a termékenységre: Sem termékenységi, sem többgenerációs vizsgálatok nem érhetőek el. 
Fejlődési toxicitás: Az MDI-nél nincs fejlődéssel kapcsolatos toxicitás. 

Patkányok  NOAEL = 4 mg/m3 (anyai és magzati toxicitás) 
NOAEL = 12 mg/m3 (teratogenicitás) 
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11.7. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (STOT SE): STOT egy. 3  
(Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): STOT ism. 2 
Patkányok (belégzés)  NOAEC = 0.2 mg/m3

LOAEC = 1.0 mg/m
 (2 év) 

11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva adathiány miatt. 

3 

11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés) 
 (Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 

Szájon át történő expozíció: Nincs rendelkezésre álló információ az MDI toxiko-kinetikus hatásaira vonatkozóan az állatok 
szájon át történő expozíciójának esetében.  
Dermális expozíció: A radioaktivitás emberi bőrön át történő felszívódására nem került sor egy 54 órás folyamatos 
expozíció során, csak egy kis mennyiségű (maximum az alkalmazott dózis 0,23%-a) radioaktivitás került bőrön keresztül 
elnyelésre a patkány és tengeri malac kísérletek során. Az alkalmazott MDI ekvivalensek nagy részéről azt állapították 
meg, hogy a bőrrel érintkezhet.  
Belélegzési expozíció: A belélegzési expozíció tekintetében jó és megbízható adatok állnak rendelkezésre az 
állatkísérletekben tapasztalt elosztási/kiválasztási eredmények alapján. A legtöbb szervi úton elérhető dózis kiválasztása 
epén keresztül és kisebb mennyiség vizeleten keresztül történt. 

11.11. Genetikai toxicitás: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 
 

12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50  >1000 mg/l (96h) 
Hosszú távú toxicitás halakra: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú toxikológiai vizsgálatra 
kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi élőlényekre 
gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI 
víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb ilyen 
reakció terméke a szilárd, oldhatatlan polikarbamid. Minden MDI-t zárt rendszerben gyártanak. Az oldhatatlan 
polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért az MDI szennyvízbe 
való kibocsátása nem engedélyezett. A talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES 
program felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor az MDI előállítók és feldolgozók mért emissziós 
adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok alacsonyabbak, mint 1. Tekintettel a 
tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való lemondás 
helyénvalónak látszik. 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
  Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50  >1000 mg/l (24h) 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Édesvízi gerinctelenek  EC10/LC10 vagy NOEC = 10 mg/l (21 nap) 
Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra: 

Édesvízi alga   EC50/LC50  >1640 mg/l (72h) 
Toxicitás az édesvízi növényekre (az algán kívül): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. Azonban, létezik egy 
mezokozmosz (szárazföldi) PMDI tanulmány, melyben a makrofitek (Potamogeton crispus és Zannichellia palustris) 
toxicitását értékelték. 1.000 és 10.000 mg/l adagolásnál toxicitás nem volt megfigyelhető, az anyag közel 100% -a volt 
megtalálható az üledékben megszilárdult anyagként. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok   EC50/LC50 >100 mg/l (3h) 
Toxicitás egyéb édesvízi organizmusokra: Ez az információ nem érhető el, de a REACH sem írja elő. 
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12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete szerint bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni kell, ha a 
kémiai biztonsági értékelés nem indokolja további szükséges vizsgálatok elvégzését az anyag üledékben előforduló 
organizmusokra gyakorolt hatásaira. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és 
nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb hasonló reakció 
terméke az oldhatatlan polikarbamid. A PMDI termelése során az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási 
problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért a PMDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. 
Mivel a termelés zárt rendszerben történik, úgy a talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az 
EUSES program felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor a PMDI előállítók és feldolgozók mért 
emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok nagyon alacsonyak lennének, 
kevesebb, mint 1. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai 
vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 

Eisenia fetida   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

  Avena sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
  Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklete szerint 
bármilyen vizsgálat szükségességét mérlegelni kell, ha a talaj közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínűsíthető. 
Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való 
és talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb hasonló reakció terméke az oldhatatlan polikarbamid. A 
PMDI termelése során az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése kopási problémát és a szelepek és vezetékek leállását 
okozná, ezért a PMDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. Mivel a termelés zárt rendszerben történik, úgy a 
talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC értékek 
számszerűsítésére került sor a PMDI előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán 
gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok nagyon alacsonyak lennének, kevesebb, mint 1. Tekintettel a tudományos és 
expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak 
látszik. 
Toxicitás madarakra és emlősökre: Adatelhagyás. A REACH X. melléklete szerint bármilyen vizsgálat szükségességét 
mérlegelni kell az emlősökről általában rendelkezésre álló adatok figyelembevételével. Patkányokban és kutyákban 
szájon át történő toxicitása nem mutat semmilyen szemmel látható mérgezést. A patkányok esetében a PMDI szájon át 
történő expozíciója folytán LD50-t mutat, ami túllépi a 10.000 mg/kg-os testsúlyt. Az elfogyasztott PMDI főleg semleges 
polikarbamidokat alkot. A madarak expozíciója nem valószínű. Nincs alapja annak a feltételezésnek, hogy a PMDI jelentős 
orális toxicitást okoz madarak esetében. Így erre vonatkozó vizsgálatok nem szükségesek. 
Toxicitás egyéb föld feletti szervezetekre: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

12.1.4.  Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 

nem teljesülnek. (EC/LC50 halakra, gerinctelenekre és algára >  1000 mg/l) 
 Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. (NOEC algára > 1640 mg/l, NOEC gerinctelenekre > 10 mg/l) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Fototranszformáció levegőben: 
 Felezési idő (DT50): 0.92 nap 
(Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 
Hidrolízis: Az MDI vízzel történő reakciójánál főleg semleges polikarbamid keletkezik. 

Felezési idő (DT50):  20 h (25°C) 
Hidrolízis reakciósebessége: 0.5-1h 

(Kereszthivatkozás az oligomer MDI-re – CAS 32055-14-4) 
Fototranszformáció vízben és talajban: Az információ nem áll rendelkezésre. 
Biodegradáció vízben: Kísérleti körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. 
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Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklete szerint bármilyen vizsgálat szükségességét 
mérlegelni kell, ha a talaj közvetlen és közvetett expozíciója nem valószínűsíthető. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes 
oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a vízzel való és talajban való heterogén 
reakciója kevésbé gyors. A legtöbb hasonló reakció terméke az oldhatatlan polikarbamid. A PMDI termelése során az 
oldhatatlan polikarbamidok keletkezése abráziós problémát és a szelepek és vezetékek leállását okozná, ezért a PMDI 
szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. Mivel a termelés zárt rendszerben történik, úgy a talajba és az 
üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program felhasználásával PEC értékek 
számszerűsítésére került sor a PMDI előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, beleértve a poliuretán 
gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok nagyon alacsonyak lennének, kevesebb, mint 1. Tekintettel a tudományos és 
expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak 
látszik. 
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. Lásd: Biodegradáció vízben és üledékben.  

12.3. Bioakkumulációs képesség: Adatelhagyás. Az MDI bioakkumulációs vizsgálatai nem szükségesek, mert a vizes közegre 
az expozíció nem valószínű.   

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH VIII. melléklete szerint a vizsgálatot nem elvégezni, ha az anyag gyorsan 
lebomlik. Az MDI gyorsan hidrolizál vizes oldatokban. Ennek ellenére, az MDI víztaszító és nehezen oldódik vízben, így a 
vízzel való és talajban való heterogén reakciója kevésbé gyors. A legtöbb hasonló reakció terméke az oldhatatlan 
polikarbamid. A PMDI termelése során az oldhatatlan polikarbamidok keletkezése abráziós problémát és a szelepek és 
vezetékek leállását okozná, ezért a PMDI szennyvízbe való kibocsátása nem engedélyezett. Mivel a termelés zárt 
rendszerben történik, úgy a talajba és az üledékbe történő kibocsátása nem valószínű. Továbbá az EUSES program 
felhasználásával PEC értékek számszerűsítésére került sor a PMDI előállítók és feldolgozók mért emissziós adatai alapján, 
beleértve a poliuretán gyártókat is. A megfelelő PEC/PNEC adatok nagyon alacsonyak lennének, kevesebb, mint 1. 
Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való 
elállás helyénvalónak látszik. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:  
 (Kereszthivatkozás a 4,4-metilén-difenil diizocianátra – CAS 101-68-8.) 
 Eredmény a P kritériumra: A biodegradációs vizsgálatok alapján a PMDI nem biodegradív. A hidrolízis és az indirekt 

fotolízis felezési idő kísérletek alapján nem várható, hogy a PMDI perzisztens legyen a környezetre és így nem 
azonosítjuk P-ként. A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag sem tartozik a 
perzisztens (P) kategóriába.  

 Eredmény a B kritériumra: Habár az MDI-nél egy magas értékű log Pow értéket (4.51) mértek, a 4,4’-MDI teljes 
bioakkumulatív vizsgálata azt mutatja, hogy a bioakkumulációs képessége alacsony. A gyors hidrolízis alapján, és mivel 
az anyag környezeti expozíciója nem valószínű vagy nagyon alacsony, nincs potenciálisan bioakkumulációra lehetőség. 
Ennél fogva, a 4,4’-MDI nem felel meg a B kritérium követelményeinek, nem azonosítjuk B-ként. 

 A kategória megközelítés indoklása alapján összegezve, egyik MDI analóg anyag sem tartozik a bioakkumalatív (B) 
kategóriába. 

 Eredmény a T kritériumra: A vizsgált koncentrációk az MDI anyagok vízoldhatósága (7.5 mg/l) felett voltak. Habár, az MDI 
vízoldhatósági határa magasabb a T kritériumnál előírtnál, a vízi toxicitási vizsgálatok alapján mégsem azonosíthatjuk T-
ként. Mivel, a 67/548/EGK 1. melléklete szerint az osztályozása Xn, R48, ez automatikusan T kritériumot jelent. Az MDI 
osztályozása ezért toxikus (T) kritérium.  

12.6. Egyéb káros hatások: A PMDI várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 
elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 

hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 08 05 01 

13.1.1.   Termék / Csomagolás kezelés: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos 
tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, 
mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2.   Hulladékkezelési módszerek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
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14. Szállításra vonatkozó információk 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1. UN-szám: Nem veszélyes áru. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem veszélyes áru. 
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem veszélyes áru. 
14.4. Csomagolási csoport: Nem veszélyes áru. 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: nem. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS: Nem veszélyes áru. 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

  
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
15.1.1  Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről: A polimer MDI 

nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében.  
 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

" A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

" 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. 

" 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 bizottsági 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. 

" A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

" Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

" Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
" ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
" MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
" ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
" 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
" 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
" 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
" 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

" 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
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15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DMSO: dimetil-szulfoxid 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PMDI: polifenil-metán-poliizocianát 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A 4,4-MDI (CAS 101-68-8) regisztrációs dossziéja. 
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16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 
Osztályozás az 1207/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 4 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2 Kísérleti adatok alapján. 
Légz. szenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 2 Kísérleti adatok alapján.
STOT egy. 3 Kereszthivatkozás.
STOT ism. 2 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 
 

R-mondatok: 
 
R20   Belélegezve ártalmas. 
R36/37/38  Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R42/43   Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R48/20   Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat. 
R40   A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 
S-mondatok: 
 
S38  Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. 
S1/2   Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.  
S23   A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37   Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 
H-mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy 

más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>. 
H332  Belélegezve ártalmas. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 

bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt>, károsíthatja a szerveket <vagy 
meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek>: légzőszervrendszer, belélegzés. 

 
P-mondatok: 
 
P260   A gőzök/permet belélegzése tilos.  
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P285   Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. 
P302+P352  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P304+P340  BELÉLEGZÉS esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi  
    testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
    kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P309+P311  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.  
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Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

ONGRONAT ® 2100 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1.

H-3700 Kazincbarcika

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása
 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: POLIVINIL-KLORID 
Márkanév: ONGROVIL 
Típus: S-5258, S-5064, S-5167, S-5070 
Indexszám: Nem alkalmazható. 
EK-szám: Polimer 
CAS-szám: 9002-86-2 
CAS-név: - 
IUPAC-név: - 
REACH regisztrációs szám: A REACH 2. cikk (9) szerint a polimereket mentesíteni kell az általános regisztrálási 
kötelezettség alól. 
 
A PVC monomerje a vinil-klorid (EK-szám: 200-831-0), melynek REACH regisztrációs száma: 01-2119458772-30-0003 
 
Az anyag típusa: 

Összetétel: polimer 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Műanyag alapanyag. 
 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás: Műanyag alapanyag. 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Műanyag alapanyag. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nem alkalmazható. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Nem alkalmazható. 
1.2.5. További információk: Nem alkalmazható. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása
 
2.1 Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti ez a termék nincs osztályozva, mint veszélyes anyag. 
 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 

A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti ez a termék nincs osztályozva, mint veszélyes anyag. 
 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ez a termék nincs címkézve, mint veszélyes anyag. 
 
2.3. Egyéb veszélyek: Nem alkalmazható. 
 
 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 

3.1. Anyagok 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

polivinil-klorid polimer 9002-86-2 100 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet távolítsuk el az expozíció helyszínéről, azonnal vigyük friss levegőre. Helyezzük 

nyugalomba. 
4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az érintett bőrfelületet mossuk le bő szappanos vízzel. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: Mossuk ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig, (a kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen 

lehetséges) alkalmanként emeljük fel a felső és alsó szemhéjat. Forduljunk orvoshoz! 
4.1.4. Lenyelés esetén: A száját vízzel ki kell mosni. Itassunk vele vizet, nagy mennyiség lenyelése esetén forduljunk 

orvoshoz. 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: Tüneti, támogató kezelés. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

Belégzés esetén: Köhögés. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Javasolt az időszakos orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Széndioxid, tűzoltópor, szórt vízsugár, hab. 
Nem megfelelő oltóanyag: Nincs korlátozás. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: A PVC por égésekor sósav gáz ill. szénmonoxid szabadul fel. A finoman 
eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: Tűzoltó védőöltözet, sűrített levegős készülék. 

5.4. További információ: Tűzoltás után a környezetet alaposan fel kell takarítani. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ”D” (mérsékelten  tűzveszélyes). 

 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a szembe, bőrre való jutását, 
egyéni védőöltözet, eszköz használata kötelező (egyszer használatos részecskeszűrő P1 vagy gázálarc P1 szűrőbetéttel 
ellátva. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőöltözet és légzésvédő készülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A kifolyás helyét le kell zárni, vigyázzanak, hogy az anyag ne kerüljön be a 

szennyvízcsatornába, és a helyiségbe engedjenek friss levegőt. A kiömlött anyagot fel kell söpörni. Szükség esetén 
használjanak személyi védőeszközöket, a kiömlött anyagot helyezzék egy felcímkézett tartályba és zárják le. Ügyeljenek 
arra, hogy ne keletkezzen por. A kiömlés helyszínét alaposan mossák fel, míg a szennyeződést teljesen el nem 
távolították. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiszóródott anyagot seperje fedett edénybe, 
először nedvesítse be az anyagot, a porzás elkerülése végett. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A porzás elkerülése végett nedvesítse be a kiszóródott anyagot, mielőtt bele seperné a fedett edénybe. 
7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 

dohányterméket használni. Minden körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök 
belélegzését. A berendezéseket tisztán kell tartani.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: A tartályt tartsák szorosan zárva, jól 
szellőző helyen.  A tároló berendezést földelni kell. 

 
 

8.  Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határértékek: 

Az esetleges bomláskor felszabaduló sósav gáz (CAS 7647-01-0): 
ÁK- érték: 8 mg/m
CK-érték: 16 mg/m

3 

8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: Nem alkalmazható.

3 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő szellőztetés és világítás alkalmazása. Biztonsági zuhanynak, 

elsősegélydoboznak és szemöblítőnek kell rendelkezésre állnia. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: Szorosan illeszkedő védő szemüveg, vagy arcvédő. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: Pornak ellenálló biztonsági ruha. 

Kézvédelem: Védőkesztyű. 
8.2.2.3. Légzésvédelem: Részecske szűrő fél maszk. 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 

viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A 
műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: Helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés:  

Fizikai állapot: szilárd (20ºC, 1013 hPa) 
Szín:  fehér 
Szag:  szagtalan 
Szagküszöb-érték: Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alapadatok 
pH (20ºC):  Nem alkalmazható. 
Üvegesedési hőmérséklet:  75-85o

Folyási hőmérséklet:  140
C 

o

Olvadáspont (olvadás tartomány): Nem értelmezhető. 
C 

Sűrűség: Megömlesztett tömör PVC por 1.41 g/cm
Látszólagos sűrűség: 450-620 kg/m

3 

Gyulladás: Gyulladási osztály BZ1 (nem gyullad). 

3 

Öngyulladás: 650oC (porfelhő), 450o

Robbanási tulajdonság: Robbanási osztály ST1 (gyenge robbanásveszély és csak különleges 
körülmények között). 

C (porréteg). 

Minimális gyulladási energia felhőben: >2500 mJ 
Minimális robbanási koncentráció: 125 g/m

Gőznyomás: Nem értelmezhető. 

3 

Oldhatóság vízben: Nem oldódik. 
Oldószerei: Ciklohexanon, tetrahidrofurán, diklóretilén, nitrobenzol, ketonok. 
 

9.2. Egyéb információk: Nem alkalmazható. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Nem jellemző. 
10.2. Kémiai stabilitás: Az anyag hevítés hatására bomlik. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Nem jellemző. 
10.4. Kerülendő körülmények: Endoterm reakció során sósav lehasadás történik, 120o

10.5. Nem összeférhető anyagok: Nem ismert. 
C-nál magasabb hőmérsékleten. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid, sósav, korom. 
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11. Toxikológiai adatok
 

11.1. Akut toxicitás: Nem jellemző. 
11.2. Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nem jellemző. 
11.3. Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció: Nem jellemző. 
11.4. Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: Nem jellemző. 
11.5. Csirasejt-mutagenitás: Nem jellemző. 
11.6. Rákkeltő hatás: Nem jellemző. 
11.7. Reprodukciós toxicitás: Nem jellemző. 
11.8. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT egy.): Nem jellemző. 
11.9. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT ism.): Nem jellemző. 
11.10. Aspirációs veszély: Nem jellemző. 
 
 

12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás: Nem toxikus. 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag nem bontható. 
12.3. Bioakkumulációs képesség: Nincs adat. 
12.4. A talajban való mobilitás: Nincs adat. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 

perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

12.6. Egyéb káros hatások: Nincs adat. 
12.7. Egyéb információ: A termék vízben oldhatatlan szilárd anyag, nincs ismert környezetkárosító hatása. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése:  

Termék: A kiszóródott, összegyűjtött PVC por osztályos termékként felhasználható. 
Csomagolás: A csomagolóanyag összegyűjtés után elégethető vagy felhasználható a nemzeti előírásoknak megfelelően. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
 Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 
 

14.1. UN-szám: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.4. Csomagolási csoport: Nem szabályozott, mint veszélyes anyag. 
14.5. Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs. 
14.7.  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk
 

15.1.  Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A polivinil-klorid nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
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16. Egyéb információk
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak 
 

ÁK: Megengedett átlagos koncentráció 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CK: Megengedett csúcskoncentráció 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
IUPAC: Az elméleti és alkalmazott kémia nemzetközi uniója 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PVC: Polivinil-klorid 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT: Célszervi toxicitás 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A polivinil-klorid (CAS 9002-86-2) Nemzetközi Kémiai Biztonsági 

Kártyája (WHO/IPCS/ILO). 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 

Nem alkalmazható. 
 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok: Nem alkalmazható. 
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Nyelv: Magyar

Dátum: 2011.02.15.

Biztonsági adatlap

ONGROVIL® PVC POR

www.borsodchem-group.com

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

Készítette:

BorsodChem Zrt.

Bolyai tér 1.

H-3700 Kazincbarcika

Magyarország

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511
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TÖMÉNY SALÉTROMSAV 

Dátum / revízió: 2008.05.19. Oldalszám:   1/8 

 

1.   AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 

1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása 

Anyagnév: Salétromsav 

Regisztrációs szám: 

CAS szám: 7697-37-2 

EK (EINECS) szám: 231-714-2 

Index szám: 007-004-00-1 

Egyéb megnevezés: - 

1.2 Az anyag/készítmény felhasználása 

Fontos alapanyag a szerves vegyületek nitrálási eljárásához, továbbá oxidációs 
hatóanyagként is használatos. 

1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása 

Megnevezés: BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Kft.) 

Kereskedelmi megnevezés: BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Kft.) 

Kereskedelmi tevékenység helye vagy székhelye: Chemická 1/2039, 709 03 Ostrava –
Mariánské Hory, Cseh Köztársaság 

Cégazonosítási szám: 26019388 

Telefon: +420/ 596 641 111 

Telefax: +420/ 596 642 040 

Az adatlap helyességéért hivatott felelős személy e-mail címe: zsvobodova@bc-mchz.cz 

1.4 Sürgősségi telefonszám 

A vállalat telefonszáma: +420/ 596 643 221 vagy 596 620 794 napi huszonnégy órás ügyelet 

Egészségügyi Minisztérium Toxikológiai Információs Központja, Na Bojišti 1, 128 08  
Praha 2 

Állandó telefon ügyelet:  +420/ 224 919 293 vagy 224 915 402, telefax: +420/ 224 914 570 

2.   A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 

Besorolás:  
C - Maró; R 35 Súlyos égési sérülést okoz. 

O - Égést tápláló, oxidáló; R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. 

Az anyag/készítmény emberi szervezetet fenyegető legsúlyosabb hatásai: 
Felmaródás a bőrön és a torok nyálkahártyáján. Gőzei nagyon ingerlik a szemet és a 
légutakat.  

Az anyag/készítmény környezetet fenyegető legsúlyosabb hatásai: 
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Oxidáló hatású. A készítmény a vízzel korlátlanul keveredik, és maró hatású keverékeket 
képez. 

Az anyag/ készítmény lehetséges helytelen használata: - 

Egyéb adatok: - 

3.   ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ 

Jelen készítmény vegyi anyag. 

4.   ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

4.1 Általános utasítások: Bármiféle érintkezés esetén ingerlő és maró hatású. Az élő szövetekre 
pusztító hatású. A sav gőzei ingerlő hatásúak a légző szervrendszerre, és a magasabb 
expozíció esetén tüdőödéma is előfordulhat. Lenyeléskor felmarja az emésztőrendszeri 
nyálkahártyát. Nagyobb méretű felmarás esetén gyakran a veséket is megrongálja. 
Minden esetben szükséges orvost hívni!  

4.2 Belélegzéskor: Az érintett személyt haladéktalanul friss levegőre kell vinni, el kell 

távolítani a gőzzel átitatott ruhát. Tüdőödéma fellépése esetén az érintett személy 
számára biztosítani kell a teljes testi nyugalmat, óvni kell a kihűléstől; szükséges lehet 
oxigén belélegeztetése is. Orvost kell hívni! 

4.3 Bőrrel való érintkezéskor: Azonnal le kell vetni a szennyezett ruhát (karórát), az érintett 
bőrfelületet lehetőleg meleg (kb. 30- 35 ºC ) vízzel 10-15 percig lemosni. A semlegesítés 
nem ajánlatos, mivel ez a vegyi folyamat jelentős hőt szabadít fel, és a bőrre káros 
hatással lehet. A szennyezett  ruhát tilos az arc közelébe helyezni, és ügyelni kell arra is, 

hogy a szennyvíz ne érintse a test még érintetlen részeit. Azonnal orvost kell hívni!   

4.4 Szembe jutáskor: Haladéktalanul és minél alaposabban ki kell a szemet öblíteni legalább 
10-15 percen át bő langyos vízzel vagy fiziológiai oldattal, a belső szemsaroktól a szélső 
szemsarok irányába (hogy a víz ne folyhasson át a másik, nem sérült szemnyílásába, a 

szájüregbe vagy az orrlyukba). Tilos bármiféle semlegesítő oldatok használata!  
Amennyiben a sérült személy görcsösen csukva tartja a szemhéjait, akkor helyénvaló a 
szemhéj kíméletes, ésszerű mértékű erőszakos felnyitása is.  A sérült személyt minden 
esetben szemorvoshoz kell elszállítani!   

4.5 Lenyeléskor: Az érintett személy szájüregét ki kell öblíteni, a szomjúság eloltásához minél 
kevesebb mennyiségű vizet (100-200 ml) szabad itatni!   

4.6 Egyéb adatok: - 

5.   TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

5.1 Javasolt tűzoltóanyagok: a közelben égő anyaghoz megfelelő oltószert használni 

5.2 Tiltott tűzoltóanyagok:  -. 
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5.3 Jellegzetes veszélyek: Nem gyúlékony, de erősen oxidáló hatású folyadék. Tűz esetén 
nitrogén-oxidokat szabadít fel. Maró hatású és esetleg robbanásveszélyes keverékeket is 
kialakíthat.  

5.4 Tűzoltók szükséges védőfelszerelése: Hermetikusan zárt légzőkészülék szükséges, a 
tűzoltók munkaruhája speciális védőruha legyen! (Hazchem.Code: 2PE) 

5.5 Egyéb adatok: - 

6.   INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN 

6.1 Személyvédelmi óvintézkedések: Védeni kell a légzőszerveket, légutakat, a nem védett 
testrészeket és a szemet. Méréssel kell ellenőrizni a környezetben levő salétromsav, illetve 

nitrogén-oxid koncentrációt, és elégséges szellőztetést kell biztosítani.  

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell gátolni, hogy a készítmény a talajba, a felszíni 
és talajvizekbe jusson és ezeket beszennyezze; méréssel szükséges ellenőrizni a 
környezetben, illetve a baleset környékén levő salétromsav és nitrogén-oxid 

koncentrációt. 

6.3 Javasolt feltisztítási, takarítási és ártalmatlanítási módszerek: A kiömlött helyeket nagy 

mennyiségű vízzel kell öblíteni, és ha lehetséges, akkor ezt a szennyvizet egy rozsdaálló 

burkolatú gyűjtőgödörbe irányítani. A maradék folyadékot arra alkalmas magába szívó 
anyaggal kell beszórni (pl. Vapex, Vermikulit), és a hulladékgyűjtő edénybe seperni; a 

további ártalmatlanítási folyamatot lásd a 13. fejezetben.  

6.4 Egyéb adatok: - 

7.   KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1 Kezelés: A jelen termék szállítása a vasúti ANTINIT típusú tartálykocsikban történik. A 
lefejtéskor feltétlenül szükséges biztosítani az elégséges szellőzést.  

7.2 Tárolás: A készítményt alaposan szellőztetett helységben az eredeti csomagolásában, vagy 
az ANTINIT-anyagú tartályokban kell tárolni. Tilos az anyag közös tárolása az 
élelmiszerekkel és a gyúlékony anyagokkal.    

7.3 Különleges felhasználás(ok): Csak ipari felhasználása lehetséges, szigorúan ellenőrzött 
feltételek betartásával. 

8.   AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

8.1 Expozíciós határértékek 

Cseh Köztársaság: PEL/NPK-P (nitrózus gázok)  10/20 mg.m
-3 

PEL/NPK-P (salétromsav)  1/2,5 mg.m
-3 

EK tagállamok (2000/39/EK):  Short term: 2,6 mg.m
-3 

8.2 Az expozíció ellenőrzése  

Csak zárt rendszerben használható. 
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8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése 

Technikai óvintézkedések: Biztosítani kell az alapos szellőztetést. A munkahelyi légtérben 
nitrogén-oxid koncentráció ellenőrző méréseket kell végezni.  

Légzésvédelem: nitrogén-oxid szűrővel– B2 típus, és a salétromsav ellen - B2-P3 típusú 
szűrővel ellátott védőálarc.  

Szemvédelem: védőpajzs  

Kézvédelem: védőkesztyűt (PVC, nitril) kell használni. 
Testfelület védelme: Testfelületet takaró védőruházat szükséges. 
Egyéb adatok: Munka közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni. Az elvégzett munka 
után a kezet meleg szappanos vízzel meg kell mosni, a bőrfelületet ajánlott bőrápoló 
regeneráló krémmel bekenni. 
 

8.2.2 A környezeti expozíció ellenőrzése 

A terméket elhatárolt körzetben kell használni. 

9.    FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

9.1  Általános információk 

Halmazállapot (20 C-nál): folyadék  

Közeg típus: folyadék  

Szín: a színtelentől a sárgásig  

Szag (illat): csípős  

9.2  Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk 

pH érték (…°C-nál): < 1  

Olvadáspont (°C): - 40,0 

Forráspont (forráspont állomány) (°C): 84,0  

Lobbanáspont: (°C): lobbanásmentes  

Gyúláspont (°C): gyúlásmentes  

Éghetőség (szilárd anyagok, gázok,°C): nincs meghatározva 

Öngyulladás (°C): nincs meghatározva 

Robbanáshatár: felső (% térfogat): nincs meghatározva 

 alsó (% térfogat): nincs meghatározva 

Oxidációs képességek: erősen oxidáló hatású 

Gőznyomás 20 °C-nál (Pa): 560,0 

Sűrűség 20 °C-nál (kg. m-3
): min. 1500,8  

Oldhatóság 20 °C-nál (g.l-1
):  

 - vízben: korlátlanul keveredik 

 - zsírokban (olaj specifikációval együtt): - 
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 n-oktanol/víz megoszlási hányados (log Pow): nincs meghatározva 

Gőzsűrűség (levegő = 1): 2-3 

 Dinamikus viszkozitás Pa.s egységben:   

 (a 95% termék számára  

 20 °C-nál az 1 atm nyomásnál): 1,2 - 10
-3

    

9.3  Egyéb információk - -  

10.  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG 

10.1 Kerülendő körülmények: Felmelegítésekor maró hatású és robbanásveszélyes keverékek 
keletkeznek. A 30 °C-ot meghaladó hőmérséklet esetén termikus bomlás áll be, amely 
nitrogén-oxidok keletkezésével jár.   

10.2 Kerülendő anyagok: A jelen készítmény hevesen reagál néhány fémmel, miközben 
hidrogén és nitrogén-oxidok keletkeznek. Tilos, hogy élelmiszerekkel, gyúlékony 
anyagokkal érintkezésbe kerüljön. 

10.3 Veszélyes bomlástermékek: Égésekor nitrogén-oxidok szabadulhatnak fel.  

11.  TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Akut toxicitás: 

● LD50 (szájon át lenyelve, patkány):       5275 mg. kg-1 

● LC50  (belélegezve, patkány):                    49 ppm/4 óra 

 

Bőrön át történő ingerlés (házinyúl): nincs meghatározva, maró hatású 

Szem ingerlés (házinyúl): nincs meghatározva, maró hatású   
Szenzibilitás, túlérzékenység (tengerimalac): nincs meghatározva, maró hatású  

 

Egyéb információk 

Az emberi szervezetre gyakorolt hatás tapasztalatai: Bármiféle érintkezés esetén maró 
hatású.  

Kiegészítő tájékoztatások: - 

12.  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

Viselkedés és hatása az élő környezetben 

Kummuláció: Elfolyásakor a vizekbe kerülhet. WGK = 1 

12.1 Ökotoxicitás 

Vízi élőlények:  
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akut toxicitás a halak számára: 3,1 

 

      LC
0    

= 25-36 mg.l
-1

  

Egyéb vízi élőlények számára       LC
0   

(96 ó) 

= 

10-100 mg.l
-1

  

Talajban levő élőlények: nincs meghatározva, maró hatású  

Növények és szárazföldi állatok: nincs meghatározva 

12.2 Mobilitás: A környezetbe a szennyvízből juthat be.  

Stabilitás: A vízben korlátlanul oldódik, a talajban mérsékelten semlegesítődik a Ca+2
 

alkáli sókkal történő reakciókkal. 

12.3 Perzisztencia és lebonthatóság 

Lebonthatósági információk: nincs meghatározva 

Tesztelési mód:    
Értékelés:   

12.4 Bioakkumulációs képesség: nincs meghatározva 

12.5 A PBT-értékelés eredményei: - 

12.6 Egyéb káros hatások: -  

13.  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

Termék/készítmény ártalmatlanítási módszerei: Alkáli oldattal, nátrium karbonáttal 
semlegesítendő. Figyelem: a készítmény exotermikus, reakciói során hő szabadul fel. 
Egyéb ártalmatlanítás a hatályos előírások szerint.  

A szennyezett csomagolás ártalmatlanítási módszerei: A termék által szennyezett csomagoló 
anyagokat, amelyek az érvényes hulladéktörvény alapján a 150104 katalógus szám alatt 
vannak besorolva, vízzel kell öblíteni, a felfogott szennyvizet pedig semlegesíteni kell.   

14.  SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

Szárazföldi szállítás 

ADR/RID Osztály: 8 Szám/betű jelzés: CO1 

Figyelmeztető panel Kemler szám: 885 UN szám: 2031 

 Csomagolási csoport: I 

Megjegyzések: A salétromsav, a füstölgő salétromsav kivételével, 70%-ot 

meghaladó arányban tartalmaz savat. 
Nitric acid, other than red fuming, with more than 70 % nitric 

acid. 
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Tengeri szállítás: 

IMDG Osztály: 8 Csomagolási kategória: I 

UN szám: 2031 EMS: F-A, S-B Korlátozott mennyiség: 1 l  

Tengervizet szennyező  
anyagok: Nincs a „Marine polutant” (tengeri szennyező) anyagok közé 
sorolva 

A jelen anyag műszaki  
megnevezése: Salétromsav, a füstölgő salétromsav kivételével,  
 70%-ot meghaladó arányban tartalmaz savat 

NNNiiitttrrriiiccc   aaaccciiiddd,,,   ooottthhheeerrr   ttthhhaaannn   rrreeeddd   fffuuummmiiinnnggg,,,    wwwiiittthhh   mmmooorrreee   ttthhhaaannn   777000   %%%   nnniiitttrrriiiccc   

aaaccciiiddd   line 

Megjegyzések: 

 

Légi szállítás 

UN szám: 2031 

ICAO/IATA Osztály: - Csomagolási kategória: - 

A jelen anyag műszaki  
megnevezése: Salétromsav, a füstölgő salétromsav kivételével, 

70%-ot meghaladó arányban tartalmaz savat 
NNNiiitttrrriiiccc   aaaccciiiddd,,,   ooottthhheeerrr   ttthhhaaannn   rrreeeddd   fffuuummmiiinnnggg,,,    wwwiiittthhh   mmmooorrreee   ttthhhaaannn   777000   %%%   nnniiitttrrriiiccc   

aaaccciiiddd   line 

Megjegyzések: Tilos személyszállító repülőgépen szállítani. A légi teher 

szállításakor a megengedett maximális mennyiség – 2,5 l (809)  

15.  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 

A vegyi anyagokról és készítményekről szóló 356/2003 számú törvény, illetve az EK Tanács 
vonatkozó rendeletei szerinti jelölések: 

Vegyi megnevezés: Salétromsav  (> 70 %)  

CAS szám: 7697-37-2 

EK (EINECS) szám: 231-714-2 

Index szám: 007-004-00-1 

Szimbólumok: C - Maró 

 O - Égést tápláló, oxidáló 

R-mondatok: R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. 

 R 35 Súlyos égési sérülést okoz. 

S-mondatok: S 23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad 

belélegezni (a gyártó határozza meg). 

 S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz 
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kell fordulni. 

 S 36 Megfelelő védőruházatot kell viselni. 

 S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha 
lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 

Cseh Köztársaságban hatályos egyéb előírások: Az MPO (Ipar és Kereskedelmi Minisztérium) 
2004/232 sz. rendelete, MŽP (Környezetvédelmi Minisztérium) 2001/381 sz. rendelete, a 

2002/9 számú nemzetközi törvény közlemény, a 2007/361. számú Kormányrendelet a 

mindenkor érvényes megfogalmazás szerint.  

Az EK 2006/1907 sz. Határozat – II. sz. melléklete 

16.  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Az itt alkalmazott R-mondatok:      

R 8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. 
R 35 Súlyos égési sérülést okoz. 

 

Felhasznált források: 
Termékre vonatkozó biztonsági adatlap – Tömény salétromsav, BC MCHZ, 9. kiadás 

EK Tanács direktíva 2004/73/EC, 2004.04.29-i kiadás 

Tanács (EK) Határozata 2006/1907 sz. (REACH) 

 

A jelen adatlapot kidolgozta: Környezetvédelmi és Biztonsági Főosztály - Ing. Zuzana 

Svobodová  
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító  

Anyagnév: SÓSAV  
Márkanév: SÓSAV OLDAT 
Indexszám: 017-002-01-X 
EK-szám: 231-595-7 
CAS-szám: 7647-01-0 
CAS-név: hidrogén-klorid 
IUPAC-név: hidrogén-klorid 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: több összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
REACH registration number: 01-2119484862-27-0004 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: 
A legnagyobb sósav felhasználó a vegyipar. Egyéb alkalmazási területei a gyógyszeripar, cukoripar, textil- és festékipar.  
A fémek maratására, pácolására, tisztítására, vízkezelésnél pH beállításra, az ioncserélő gyanták regenerálására is 
használják. 
 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Sorszám 
Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Folyamat  
kategória 

Környezeti  
kibocsátási  
kategória 

Végfelhasz-
nálói ágazat 

Termék 
kategória 

Expozíciós  
forgatókönyvre  
való hivatkozás 

1 Hidrogén-klorid gyártás 
PROC 1 ,PROC 2  
PROC 3,PROC 4  
PROC 15 

ERC 1 SU 8 
SU 9 
SU 0 

PC 0 EF1 – Hidrogén-klorid 
gyártás 

2 
Hidrogén-klorid újra 
feldolgozása 

PROC 1 ,PROC 15 ERC 1 SU 8 
SU 9 

PC 0 EF1 – Hidrogén-klorid 
gyártás 

3 
Az anyag továbbítása: 
töltés és újracsomagolás 

PROC 8a,PROC 8b 
PROC 9, 

ERC 1  
ERC 2 

SU 8 
SU 9 

- EF1 – Hidrogén-klorid 
gyártás 

4 Intermedier 

PROC 1 ,PROC 2  
PROC 3,PROC 4  
PROC 9,PROC 15  

ERC 6a SU 4 
SU 8 
SU 9  
SU 11  
SU 12  
SU 13  
SU 19  

PC 19 EF2 - Hidrogén-klorid 
intermedierként való 
ipari felhasználása 

5 
Anyagok és keverékek 
előállítása és 
(át)csomagolása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 

ERC 2 SU 10 PC 20  
PC 35 
PC 37 

EF3 -Hidrogén-klorid és 
HCl készítmények ipari 
és foglalkozásszerű 
előállítása & 
(át)csomagolása 

6 

pH-szabályozóként, 
ülepítőszerként, 
kicsapószerként, 
semlegesítőszerként való 
felhasználás (mosó- és 
tisztítószerek 
előállításánál, stb. ; 
vegyszerek és árucikkek 
gyártásánál, stb) 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4  
PROC 9, PROC 19 

ERC 6b SU 4 PC 20 EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 
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pH-szabályozóként, 
ülepítőszerként, 
kicsapószerként, 
semlegesítőszerként való 
felhasználás, stb. 
(bányászatban, 
olajbányászatnál) 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 9 

ERC 6b SU 2a  
SU 2b 

PC 20  EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 
 
 
 

8 

Mosó és tisztítószerként 
való felhasználás (textil-, 
bőr- és szőrmegyártás 
során, stb.) 

PROC 2, PROC 1 
PROC 3, PROC 13 

ERC 4 SU 5 PC 34 
PC 35 

EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 

9 

Mosó és tisztítószerként 
való felhasználás 
(maratás, rozsda 
eltávolítás, stb.) 

PROC 10,PROC 13 ERC 4 
ERC 6b 

SU 14 
SU 15 
SU 16  

PC 35 EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 

10 
Vízkezelőszerként való 
felhasználás 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 13 

ERC 4 
ERC 6b 

SU 9 PC 37 EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 

11 
Laborvegyszerként való 
felhasználás 

PROC 15 ERC 4 
 

SU 9 PC 21 EF4 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
ipari felhasználása 

 
 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás:  
 

Sorszám 
Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Folyamat  
kategória 

Környezeti  
kibocsátási  
kategória 

Végfelhasz-
nálói ágazat 

Termék 
kategória 

Expozíciós  
forgatókönyvre  
való hivatkozás 

5 
Anyagok és keverékek 
előállítása és 
(át)csomagolása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 8b, PROC 9 

ERC 2 SU 10 PC 20  
PC 35 
PC 37 

EF3 -Hidrogén-klorid és 
HCl készítmények ipari 
és foglalkozásszerű 
előállítása & 
(át)csomagolása 

12 

pH-szabályozóként, 
ülepítőszerként, való 
felhasználás, stb. 
egészségügyi 
intézményekben 

PROC 1,PROC 2 
PROC 3,PROC 13 

ERC 4 
ERC 8b 

SU 20 PC 20  EF5 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

13 

Tisztítószerként való 
felhasználás (mész, 
cement és rozsda 
eltávolítása téglákból, 
cserepekből, mint 
revétlenítő szer) 

PROC 8a, PROC 10 
PROC 11,PROC 13 
PROC 19 

ERC 4 
ERC 8b 
ERC 8e 

SU 0 
 

PC 35 
 

EF5 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

14 

Tisztítószerként való 
felhasználás  
(egészségügyi tisztítószer 
stb.) 

PROC10, PROC 13 
PROC 19 

ERC 4 
ERC 8b 
ERC 8e 

SU 0 
SU 20 

PC 35 
 

EF5 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

15 

Vízkezelőszerként való 
felhasználás 
(professzionális, 
közszféra területeken) 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4
PROC 13 
 

ERC 4 
ERC 8b
ERC 8e 

SU 0 
SU 23

PC 37 EF5 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

16 

pH-szabályozóként, 
ülepítőszerként, 
kicsapószerként való 
felhasználás, stb. 
(ioncserélő gyanták 
megtisztításához, 
szűrőágyak 
visszaöblítéséhez, stb.) 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 13 

ERC 4 
ERC 8b 
ERC 8e 

SU 0 
SU 23 

PC 20 EF5 – Hidrogén-klorid 
és HCl készítmények 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

17
Laborvegyszerként való 
felhasználás

PROC 15 ERC 8a SU 0
SU 23

PC 21 EF5 – Hidrogén-klorid és 
HCl készítmények 
 !"#$#%!&'((&)*+,
felhasználása
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1.2.3. Fogyasztói felhasználás:  
 
 

Sorszám 
Azonosított felhasználás 
megnevezése 

Termék 
kategória 

Környezeti  
kibocsátási  
kategória 

Expozíciós  
forgatókönyvre  
való hivatkozás 

18 
Vízkezelőszerként való 
felhasználás 
(úszómedencékhez) 

PC 37 
 

ERC 8b 
ERC 8e 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

19 

pH-szabályozóként, 
ülepítőszerként, 
kicsapószerként való 
felhasználás, stb. 
(ioncserélő gyanták 
megtisztításához, 
szűrőágyak 
visszaöblítéséhez, stb.) 

PC 20 ERC 8b 
ERC 8e 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

20 

Tisztítószerként való 
felhasználás (mész, cement 
és rozsda eltávolítása 
téglákból, cserepekből, stb.) 

PC 35 ERC 8b 
ERC 8e 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

21 
Tisztítószerként való 
felhasználás  (egészségügyi 
tisztítószer stb.) 

PC 35 ERC 8b 
ERC 8e 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

22 
Reagensként való 
felhasználás kísérleti 
készleteknél 

PC 21 ERC 8b
 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

23 
Hegesztő és forrasztó 
termékeknél való 
felhasználás 

PC 38 ERC 8b 
 

EF6 – A hidrogén-klorid és a HCl 
készítmények fogyasztói 
felhasználása 

 
 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások:  

Bármilyen felhasználás, mely magában foglalja az aeroszolképződést vagy gőzkibocsátást (> 10 ppm) vagy amely a 
szembe / bőrre fröccsenés kockázatát hordozza, ahol a dolgozók expozíciónak vannak kitéve légzésvédelem, szem- vagy 
bőrvédelem nélkül. 
 

1.2.5. További információk: 
 A PROC, ERC és SU teljes szövegét lásd a mellékelt EF-ben. 

 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
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1.4. Sürgősségi telefonszám 
 

SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 

 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 

2. A veszély meghatározása 
 
2.1 Az anyag osztályozása 
 

2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 
Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Fémre maró 1 H290: Fémekre korrozív hatású lehet.  

Bőrirrit. 1B 
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást 
okoz. 

 

STOT egy. 3 H335: Légúti irritációt okozhat. 
Érintett szervek: tüdő; légzőrendszer 
Expozíciós út: belégzés 
C >= 10% w/w 

 
Egyedi koncentráció-határértékek: 

Koncentráció tartomány (%): >= 25 % 
Veszélyességi kategóriák:  Bőrirrit. 1B 
    STOT egy. 3a 
    Fémre maró 1 

 

Egyedi koncentráció-határértékek: 
Koncentráció tartomány (%): >= 10 %   —  < 25 % 

Veszélyességi kategóriák:  Bőrirrit. 2 
    Szemirrit. 2 
    STOT egy. 3a 
    Fémre maró 1 
 

Egyedi koncentráció-határértékek: 
Koncentráció tartomány(%): >= 0.1 %  —  < 10 % 

Veszélyességi kategóriák:  Fémre maró 1 
 
 
 

2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 
 
Osztályozás R-mondatok 

C - Maró 
 
R34 Égési sérülést okoz. 
 

Xi - Irritatív 
 
R37 Izgatja a légutakat. 
 

 
S-mondatok: 
 

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
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Egyedi koncentráció-határértékek 
Koncentráció tartomány (%): >= 25  

Osztályozás: C; R34 Maró ; Égési sérülést okoz. 
Xi; R37 Irritatív; Izgatja a légutakat. 
 

Koncentráció tartomány (%): >= 10 — < 25  
Osztályozás: Xi; R36/37/38  Irritatív; Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a  

légutakat. 
 
Megjegyzés: B megjegyzés 
 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint  
 

Termékazonosító: SÓSAV OLDAT 
Anyag: sósav 
Indexszám: 017-002-01-X 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

   
 

              GHS05                     GHS07                
 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P234   Az eredeti edényben tartandó. 
P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. 
P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 
    távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
    testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P309+P311  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P501   A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett újrafeldolgozó vagy hulladék  

megsemmisítő vállalatnál. 
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Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható 
 
 
Megjegyzések:  
B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek 
forgalomba, és ezért eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. 
Ebben az esetben az anyag szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés 
hiányában azt kell feltételezni, hogy a százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek:  
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 

 
3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 
3.1. Anyag 

 
Indexszám: 017-002-01-X 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Koncentráció 
tartomány 
% (m/m) 

hidrogén-klorid 231-595-7 7647-01-0 25 - 39 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
4.1.1. Belégzés esetén: Az érintett személyt ki kell vinni a friss levegőre, majd kényelmes félig ülő helyzetbe kell fektetni. 

Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.2. Bőrre kerülés esetén: A szennyezett ruhadarabot el kell távolítani. Az érintett testrészt le kell mosni vízzel/zuhannyal. 

Forduljunk orvoshoz. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: Azonnal bő vízzel, néhány percig óvatosan öblögetni kell. Ha van és könnyen megtehető, akkor a 

kontaktlencsét ki kell venni. A szemhéjakat tartsuk távol a szemgolyótól az alapos kimosás érdekében. Minden esetben 
forduljunk orvoshoz. 

4.1.4. Lenyelés esetén: Ha a sérült eszméleténél van, mossuk ki a száját vízzel. Hánytatni nem szabad! Forduljunk orvoshoz. 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: A tüneteknek megfelelő kezelés javasolt. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: A nyákhártya és a szemek irritációja. Égető érzet a szájban. 

Bőrirrítáció. 
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 

orvosi kivizsgálás. 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Mindenféle oltóanyag használható. A sósav gázt/ködöt vízsugárral határolhatjuk el. 
Nem megfelelő oltóanyag: Nem ismert. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Az anyag magában nem éghető vagy robbanékony. A termék reagál 
fémekkel nagyon gyúlékony hidrogén fejlődése közben. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: Nem megfelelő szellőztetés esetén sűrített levegős önmentő készülék viselése. 

5.4. További információ: Nem éghető folyadék. A tartály felmelegedése esetén a tartályt porlasztott vízzel kell hűteni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ”E”, nem tűzveszélyes 
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6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Egyéni védőfelszerelés használata 

kötelező. A megfelelő szellőztetést biztosítani kell. Elégtelen szellőzés esetén használjuk a megfelelő légzőkészüléket.  
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 

hatóságokat. 
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Óvakodjuk a környezetbe való kibocsátástól. A szivárgó anyagot sósavnak ellenálló 

konténerekbe gyűjtsük. Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába vagy vízelvezetőbe kerüljön.  
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba került kis mennyiségű anyagot 

felszívóképes anyaggal, lehetőleg őrölt mészkővel, dolomittal, illetve mészhidráttal, száraz földdel vagy homokkal kell 
fedni és ártalmatlanná tétele végett zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell szállítani. A maradékanyagot sok vízzel 
kell mosatni. 

6.3.1. A megfelelő elhatárolási módszerek: 
6.3.2. A megfelelő szennyezés mentesítési eljárások: A kisebb mennyiségű anyagot nátrium-karbonáttal vagy mészkőporral 

semlegesítsük. A maradékot vízzel öblítsük.  
6.3.3. Egyéb információk: A szennyezett anyagot megfelelő, saválló konténerekben tároljuk. A helyi szabályozásnak 

megfelelően veszélyes hulladékra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsuk. 
 

7. Kezelés és tárolás: 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A műhelyekben megfelelő légcserét és/vagy helyi légelszívást kell alkalmazni. Az elszívó rendszer 

hatékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell a meghibásodás elkerülése miatt. A légkörbe kikerülő mennyiséget 
minimalizálni kell, és olyan alacsony szinten kell tartani, amely a foglalkozás egészségügyi expozíciós határértéknek 
megfelelő.  
A vegyszerekre vonatkozó szokásos óvintézkedések betartása javasolt. Kerüljük a közvetlen érintkezést az anyaggal. A 
személyes védőfelszerelések viselése ajánlott. Az anyag nem tűzveszélyes. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. Minden körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök 
belélegzését. A berendezéseket tisztán kell tartani. A szennyezés-mentesítő anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Ne tároljuk lúggal és oxidánsokkal 
együtt. A tárolótartályokat tartsuk szorosan zárva és jól szellőző helyen. Nem szabad gyúlékony, oxidálható anyagok 
közelében tárolni, amilyen pl.: a klorátok, fémek, fém-hidridek, amelyekkel a sav hidrogénfejlődés közben reagál, és 
oxidálószerek (KMnO4, K2Cr2O7) közelében, mert klórgáz képződhet. 

 
 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Foglalkozásra voantkozó expozíciós határértékek:  
 

Országok 
Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

Magyarország - 8 - 16 
Németország 2 3 4 (15 perces 

átlagérték) 
6 (15 perces 
átlagérték) 

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_ gw.aspx 
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8.1.2. DNEL/PNEC-értékek: 
 

Dolgozók: 
 

Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (bőrön át és belégzés): 
Nem vonatkozik. Az anyag tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 
 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (bőrön át): 
Nem vonatkozik. Az anyag tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  
DNEL = 15 mg/m3 (10 ppm) 
 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (bőrön át és belégzés): 
Nem vonatkozik. Az anyag tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 
 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (bőrön át): 
Nem vonatkozik. Az anyag tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  
DNEL = 8 mg/m3 (5 ppm) 
 
Lakosság: 
 
Nem vonatkozik. Az anyag tulajdonságain és felhasználásán alapulva. 

 
PNEC víz (édesvíz)   36 µg/l 
PNEC víz (tengervíz)   36 µg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás)  45 µg/l 
PNEC STP    36 µg/l 
PNEC üledék (édesvíz, tengervíz), talaj: 
Az anyag vízben disszociál, így a hatás csak pH hatás lesz. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő szellőztetés és világítás biztosítása. Álljon rendelkezésre vészzuhany, mosdó 

és szemmosó. Legyen kéznél elsősegélynyújtó doboz. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: szorosan záródó biztonsági védőszemüveg vagy arcvédő. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: saválló védőruházat, saválló bakancs, csizma. 

Kézvédelem: EN374 szerinti saválló védőkesztyű. Pl. PVC vagy gumikesztyű. 
8.2.2.3. Légzésvédelem: gázálarc B2 jelű betéttel, vagy megfelelő légzésvédő készülék. 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt 

munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, 
dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt 
kezet kell mosni. A műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: Helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 
 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés:  

Fizikai állapot:       folyadék (20ºC, 1013 hPa) 
Szín:        színtelen 
Szag:        szúrós  
Szagküszöb-érték:      nincs adat. 
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9.1.2. Alapadatok 
pH (20 o

Olvadáspont/fagyáspont (sósav gáz):    -114°C  
C):      < 1 (5% vizes oldat) (savas) 

Forrástartomány (sósav gáz):    -85 °C (1013 hPa) 
Lobbanáspont:   
A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint ez a tanulmány nem szükséges (az anyag szervetlen, az anyag csak olyan 
illékony szerves összetevőket tartalmaz, amelyek lobbanáspontja vizes oldatok esetében 100 oC felett van, vagy a 
becsült lobbanáspont 200 o

Párolgási sebesség:     szervetlen anyag. 
C felett van) 

Tűzveszélyesség:  nem tűzveszélyes 

Gőznyomás:       1400 Pa (20 °C, 20%-os oldat) 

Gőzsűrűség (levegő=1):     1,27  

Relatív sűrűség: (tömény sósav):    1.194 g/ml , 26°C 

Relatív sűrűség: (37%-os sósav):    1.19 g/ml , 25°C  

Vízben oldhatóság:      500 g/l , 20°C , teljesen elegyedő 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:     az anyag szervetlen. 

Öngyulladási hőmérséklet:      nem gyúlékony 
Bomlási hőmérséklet:      nincs adat 

Viszkozitás:       1,7 mm2

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Az anyagnak kémiai szerkezete alapján nincsenek robbanásveszélyes 
tulajdonságai (nincs robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportja) 

/s , 20°C 

Oxidáló tulajdonságok: Az anyagnak a szerkezetén alapulva nincsenek oxidáló tulajdonságai  
9.2. Egyéb információk: 

Részecskeméret eloszlás (granulometria): A granulometria csak szilárd anyagokra vonatkozik. A sósav oldat folyékony. 
Felületi feszültség: az anyag kémiai szerkezete alapján nem várható felületi feszültség. 
Robbanékonyság: az anyag kémiai szerkezete alapján nem robbanásveszélyes. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és azonosság a releváns bomlástermékekkel: Az anyag szervetlen.  
Disszociációs állandó: A tanulmány tudományosan kivitelezhetetlen, mert a sósav nagyon erős sav ezért a pKa végtelen.  

 
10. Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség: A HCl vizes oldata erős sav, ezért maró hatású és heves reakcióba lép a lúgokkal. 
10.2. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási és kezelési feltételek alatt stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Heves reakcióba lép oxidánsokkal, a reakció közben mérgező gázok keletkezhetnek. 

Víz jelenlétében a legtöbb fémmel reagál, közben gyúlékony/robbanékony gáz képződik.  
10.4. Kerülendő körülmények: Reakcióba lép erős oxidáló szerekkel, lúgos anyagokkal (bázisokkal) 
10.5. Nem összeférhető anyagok: A sósav reakcióba lép a fémekkel, közben nagyon gyúlékony hidrogén gáz képződik. A 

sósav hevesen reagál a lúgokkal, mely reakció magas hőfejlődéssel jár. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek:  

Hevítéssel maró hatású és mérgező hidrogén klorid gáz/aeroszolok szabadulnak fel. Acéllal, alumíniummal vagy más 
fémekkel történő érintkezés révén fokozottan tűzveszélyes hidrogéngáz keletkezik. Tűzzel való érintkezés révén toxikus 
klórgáz nyomokban előfordulhat. Erős oxidánsokkal való érintkezés révén (fehérítőszerek, H2O2, HNO3

 

, stb.) mérgező 
klórgáz keletkezik. 

11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – orális: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
Akut toxicitás –belégzés: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 
Patkány LC50 = 45.6 mg/m3

Akut toxicitás – dermális: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 air 
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11.2. Irritáció/korrózió 
Bőrmarás / bőrirritáció: Bőrirrit 1B, maró. 
A sósav 37 %-os vizes oldata marónak bizonyult a nyulak bőrére vonatkozóan.  
Súlyos szemsérülés / irritáció: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Súlyos szemsérülés kockázata. 

11.3. Szenzibilizáció 
Légzőszervi szenzibilizáció: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.4. Mutagenitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

11.5. Karcinogenitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.7. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás: STOT egy. 3  

Érintett szervek: tüdő; légzőrendszer. Expozíciós út: belégzés C >= 10% w/w 
11.8. Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok 

alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

 
 

12. Ökológiai információk 
 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás: Nincs osztályozva. A HCl nem kerül környezeti osztályba való besorolásra a környezetben való 

szétbomlása, a bio- akkumuláció hiánya és a szemcsés anyag vagy felületek adszorpciójának hiánya alapján. Továbbá, 
néhány tényező, mint a puffer kapacitás, a természetes pH és a pH ingadozás nagyon specifikusak egy bizonyos 
ököszisztémára vonatkozóan.  
Édesvízi halak   pH = 3.25 normalizálva LC50 = 20.5 mg/l  
Daphnia magna   pH = 4.9 normalizálva EC50/LC50 = 0.45 mg/l  
Édesvízi alga   pH = 4.7 normalizálva EC50/LC50 = 0.73 mg/l  
Mikroorganizmusok 
(aktív iszap)    pH = 5.2 normalizálva EC50/LC50 = 0.23 mg/l  

 
12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A vízi környezetben a HCl hatása egyértelműen a pH hatásra vonatkozik, mivel a HCl 

teljes mértékben szétbomlik a H3O+ és Cl- ionokra, melyek közül az utóbbi nem káros anyag, így maga az anyag nem éri 
el az üledékes/földi környezetet. A IV/X. melléklet II. oszlopa szerint a vizsgálatról le lehet mondani. 

 
12.1.3. Szárazföldi toxicitás: 

A talajban élő makroorganizmusokra és szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás.  
A vízi környezetben a HCl hatása egyértelműen a pH hatásra vonatkozik, mivel a HCl teljes mértékben szétbomlik a H3O+ 
és Cl- ionokra, melyek közül az utóbbi nem káros anyag, így maga az anyag nem éri el az üledékes/földi környezetet. A 
IV/X. melléklet II. oszlopa szerint a vizsgálatról le lehet mondani. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás: Adatelhagyás. A vízi környezetben a HCl hatása egyértelműen a pH hatásra 
vonatkozik, mivel a HCl teljes mértékben szétbomlik a H3O+ és Cl- ionokra, melyek közül az utóbbi nem káros anyag, így 
maga az anyag nem éri el az üledékes/földi környezetet. A IV/X. melléklet II. oszlopa szerint a vizsgálatról le lehet 
mondani. 
A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás.  A vízi környezetben a HCl hatása 
egyértelműen a pH hatásra vonatkozik, mivel a HCl teljes mértékben szétbomlik a H3O+ és Cl- ionokra, melyek közül az 
utóbbi nem káros anyag, így maga az anyag nem éri el az üledékes/földi környezetet. A IV/X. melléklet II. oszlopa szerint a 
vizsgálatról le lehet mondani. 
Toxicitás egyéb szárazföldi szervezetekre: Nincs adat. 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A HCl tekinthető úgy, mint a vízi és földi környezetben biológiai úton nem lebomló 
anyag. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy az anyag perzisztens, így a P osztályozási kritériumoknak megfelel. 
Hidrolízis: Adatelhagyás. Az aktív anyagot, azaz a sósavat vizes oldatként használják (33-36%). A sósav nagyon erős sav, 
mely vízben nagyon jól oldódik és teljesen szétbomlik klorid ionra és hidroxónium ionokra, így e lényeges tulajdonságok 
miatt tudományos szempontból nem lehetséges a hidrolízis vizsgálat elvégzése. Továbbá, mivel ismerjük, hogy a HCl 
hogyan viselkedik a vízben, tudományosan ugyancsak szükségtelen a hidrolízis vizsgálat lefolytatása.  
Fototranszformáció vízben: Egyéb indoklás. Nem vonatkozik. 
Fototranszformáció talajban: Egyéb indoklás. Nem vonatkozik. 
Biodegradáció vízben: Adatelhagyás. Mint aktív anyag, a sósav szervetlen vegyület, amely biológiai úton nem bomlik le, a 
könnyű biolebonthatóság és az anyaggal járó biológiai lebomlás és a tengervízben történő biológiai lebomlás 
tudományos szempontból nem megvalósítható. Továbbá a HCl javasolt felhasználása várhatóan nem vezet tengervízbe 
történő kibocsátáshoz. 
Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. Az anyag disszociál vizes oldatban. 
Biodegradáció talajban: Adatelhagyás. Az anyag disszociál vizes oldatban és így nincs adszorpciós/deszorpciós 
potenciál. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Az anyag kationosnak számít környezeti pH szinteken, a log Kow -2,65. Az Irányelv VIII. 
melléklete szerint ez az érték nem jelent bio- akkumulációs potenciált. 

12.4. A talajban való mobilitás: Adatelhagyás.  A előírt vizsgálati módszerek nem alkalmazhatók azokra a molekulákra, 
amelyek szétbomlanak. A vízben történő bomlást követően a keletkező ionok várhatóan ioncserén mennek keresztül a 
talajban. Így további abszorpciós /deszorpciós vizsgálatok a vízi/ /üledékes rendszerekben nem szükségesek és nem 
kivitelezhetőek. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A sósav nem teljesít minden feltételt, hogy PBT vagy vPvB anyagként legyen 
osztályozva. 

12.6. Egyéb káros hatások: Akut belégzési expozíciót követően káros hatásokat figyeltek meg az emberek esetében és 
emberekkel folytatott kísérleti vizsgálatokban az akut belégzési osztályozási koncentráció határ alatt. A lehetséges rövid 
távú hatások alapján a DNEL= 15mg/m3 értéket használják fel az akut belégzési expozíciónál. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 
Ne juttassuk közvetlenül csatornára, környezetbe. Lúgos oldattal való óvatos semlegesítés után sok vízzel hígítandó. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése:  

Termék: A feleslegessé vált kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A keletkező hulladék kezelése a 
helyi szabályozásnak megfelelően az erre szakosodott cégeknél történjen, a veszélyes hulladékra vonatkozó előírások 
szerint.  
Csomagolás: A tisztítatlan csomagolás/konténer a termékkel megegyező módon kezelendő. A csomagolóeszköz tisztítás 
után újrafelhasználható. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1.1. UN-szám: 1789 
14.1.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: HIDROGÉN-KLORID 

Nyelv: magyar 
14.1.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 

Osztályozási kód: C1 
14.1.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 8 
14.1.5. Környezeti veszélyek  

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.1.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS-szám: F-A,S-B 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A sósav nem szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. 
 
A sósav besorolható az Európai Parlament és Tanács 98/8/EK Irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 
rendelet V. mellékletébe. 
 
OTH (Országos Tisztifőorvosi Hivatal)-engedély: 
Csak szintetikus sósavra. 
Sósav oldat elnevezésű termék ivóvízellátásban és medencés közfürdőkben pH-beállításra, illetve ioncserélő gyanták 
regenerálására: OTH 576/2009. 
 
OÉTI (Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet)-engedély: 
Csak szintetikus sósavra. 
6151-1/1998 OÉTI 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról. 
 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 
 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 Euro Chlor útmutatók (www.eurochlor.org) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer)http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról 

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és 
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STOT: Célszervi toxicitás 
STP: Szennyvízkezelő üzem 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
Tox.: Toxikus 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások:  
A HCl  (EC: 231-595-7) regisztrációs dossziéja. 

 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
  

Osztályozás az 1207/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Fémre maró 1; H290 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 1B ; H314: Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3 ; H335 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 

 
R-mondatok: 
 
R34  Égési sérülést okoz. 
R37  Izgatja a légutakat. 

 
S-mondatok: 

 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P234   Az eredeti edényben tartandó. 
P260   A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.  
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
    kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell  

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi  

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P309+P311  Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett újrafeldolgozó vagy hulladék  
  megsemmisítő vállalatnál. 

 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar

Dátum:  2010.11.30.
Biztonsági adatlap

SÓSAV OLDAT

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

Készítette:

BorsodChem Zrt.

Bolyai tér 1.
H-3700 Kazincbarcika

Magyarország
Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: AMMÓNIA VIZES OLDATA 
Terméknév: SZALMIÁKSZESZ 
Indexszám: 007-001-01-2 
EC szám: 215-647-6 
CAS szám: 1336-21-6 
CAS szerinti elnevezés: - 
IUPAC név: - 
REACH regisztrációs szám: 01-2119488876-14-0051 (ammónia, vízmentes, EC: 231-635-3) 
Az ammónia vizes oldatában jelenlevő vizet az ammónia oldószerének kell tekinteni. 
Az ammónia gázt kell regisztrálni. 
 
Az anyag típusa:  

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szervetlen 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: Gyógyszeripar, szerves vegyipar, műtrágyagyártás, gumiipar, 

üveggyártás, erőműveknél tápvíz kezelés. 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás: Az ammónia vizes oldatát széles körben felhasználják az 

ipari szektorban számos alkalmazás során. Ez magába foglalja a folytonos vagy szakaszos eljárások során reaktív vagy 
nem reaktív feldolgozási segédanyagként, valamint zárt rendszerben segédanyagként vagy anyagként történő 
felhasználást. 

1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen szakképzett dolgozók általi azonosított felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (háztartási) célra nem használható. 
1.2.5. További információ: Nem alkalmazható.  
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefonszám: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Tel: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476-6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
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2. A veszély meghatározása 

2.1. Az anyag osztályozása 
2.1.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Veszélyességi  
osztályok / kategóriák 

Figyelmeztető mondatok Megjegyzések 

Vízi, akut 1 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. M tényező=1 
Bőrmaró 1B H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást 

okoz. 
 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat.  
 

2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
C – Maró R34 Égési sérülést okoz. 

N – Környezetre veszélyes R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

 
Koncentráció határértékek: 
C; R34: C ≥ 10% 
Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10% 

 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 

2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. A 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti címkézés 
 

Termékazonosító: Ammónia vizes oldata 
Anyag: Szalmiákszesz 
Indexszám: 007-001-01-2 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

 

    
 
 GHS07 GHS05 GHS09 
 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a  szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): EUH071 Maró hatású a légutakra. 
 
Megjegyzés:  
B megjegyzés 
Egyes anyagok (savak, lúgok stb.) különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és ezért 
eltérően címkézendők, mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében változik. 
Ebben az esetben az anyag szállítójának fel kell tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés 
hiányában azt kell feltételezni, hogy a százalékos koncentráció tömegszázalékban van megadva. 
 

2.3. Egyéb veszélyek 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 
 
 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1. Anyagok 
Anyagnév: ammónia, vizes oldata 
Indexszám: 007-001-01-2 
 

Kémiai név EK szám CAS szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

ammónia vizes oldata 215-647-6 1336-21-6 24-26 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.1.1. Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni. Légzéskimaradáskor azonnal légzéstámogatást, lehetőség szerint 

oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. Haladéktalanul orvoshoz kell szállítani. 
4.1.2. Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyezett ruhadarabot, lábbelit el kell távolítani. Az érintett testrészt le kell törölni, 

majd bő vízzel alaposan le kell mosni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. 
4.1.3. Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal bő vízzel legalább 15 percig óvatosan öblögetni kell. A szemet közben nyitva 

kell tartani. Forduljunk orvoshoz. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni nem szabad! 
4.1.5. Javaslat az orvosi ellátáshoz: Légzés kimaradásakor azonnal légzéstámogatást vagy lélegeztető készüléket, lehetőleg 

oxigénes belélegeztetést kell alkalmazni Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és így 
szállítani. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
Belégzés: Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. 
Bőr: Maró hatású, vörösség, súlyos bőrégések, fájdalom, hólyagok. 
Szem: Maró hatású, vörösség, fájdalom, homályos látás, súlyos, mély égések. 
Lenyelés: Maró hatású, hasi görcsök, hasi fájdalom, torokfájás, hányás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: A környező tűz jellemzőinek megfelelő oltóanyagot kell használni. 
Nem alkalmas oltóanyag: Nem ajánlott a kötött vízsugár! 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Megtámadja a színesfémeket, a galvanizált tárgyakat, az 
alumíniumvegyületeket és a rezet. Savakkal érintkezve vagy elegyedve nagyon heves semlegesítési reakció megy 
végbe. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: Teljes védőruházat beleértve a sűrített levegős légzőkészüléket. 

5.4. További információk: A tartály felmelegedése esetén a tartályt porlasztott vízzel kell hűteni. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „E” (nem tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Kerülni kell a szembe, bőrre való jutást, egyéni védőeszközök használata kötelező! A nem érintett személyeket el kell 
távolítani (szélirányra merőlegesen haladva). 

6.1.1. Tanácsok nem sürgősségi ellátó személyzet részére: Minden esetben orvoshoz kell fordulni. 
6.1.2. Tanácsok sürgősségi ellátók részére: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes testhelyzetbe kell fektetni, szoros 

ruhadarabjait meg kell lazítani, azonnal orvost kell hívni. 
Légzés kimaradáskor azonnal légzéstámogatást, lehetőség szerint oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: A szivárgás helyét le kell zárni! Vízbe kerüléskor a vízvételezőket értesíteni kell, 
szükség esetén a vízkivételezést meg kell szüntetni! Szárazföldön a veszélyeztetett területet el kell zárni! A hatóságot 
értesíteni kell! 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Szívóképes anyaggal, pl. száraz földdel, 
homokkal kell lefedni, és zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre szállítani. A maradék anyagot sok vízzel le kell mosni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Nem alkalmazható. 
 
 

7. Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Egyéni védőeszközök használata kötelező. 
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Elkülönítve, jól szellőző, hűvös, száraz 

helyiségben kell tárolni. Savaktól, színes fémektől és 
alumínium vegyületektől elkülönítve tárolandó. Tárolásra műanyag-, ill. acéltartály alkalmas. 
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 

7.3. Meghatározott  végfelhasználás (végfelhasználások): Nem alkalmazható. 
 
 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Anyagnév: Ammónia 
CAS szám: 7664-41-7 
 

Ország Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

20 14 50 36 
Belgium 20 14 50 36

Dánia 20 14 40 28 
Franciaország 10 7 20 14 
Németország 20 14 40 28 
Magyarország - 14 - 36 

Olaszország 20 14 50 36 
Lengyelország - 14 - 28 
Spanyolország 20 14 50 36 

Svédország 25 18 (50) (35) 
Svájc 20 14 40 28 

Egyesült Királyság 25 18 35 25 
 

Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: Nincs adat. 
8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő szellőztetés, világítás biztosítása. 
Álljon rendelkezésre mosdó, vészzuhany és szemmosó. 

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Zárt technológia alkalmazása. 
8.2.2 Személyi védőfelszerelés 
8.2.2.1. Szem /arc védelem: zárt védőszemüveg vagy védőálarc. 
8.2.2.2  Bőr és testvédelem: zárt antisztatikus védőöltözet, védő-lábbeli. 

Kézvédelem: Lúgálló védőkesztyű. 
8.2.2.3. Légzésvédelem: gázálarc K jelű szűrőbetéttel, vagy sűrített levegős önmentő készülék. 
8.2.3. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: gondos személyi tisztálkodás. 
8.2.4. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és nemzeti szabályozás szerint. 

 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
9.1.1. Megjelenés 

Fizikai állapot:     folyadék 
Szín:       színtelen 
Szag:      szúrós 
Szagküszöb érték:    Nincs adat. 

9.1.2. Alap adatok 
Olvadáspont:    -57.5°C (25%) 
Forráspont:    37.7°C (25%) 
Lobbanáspont:     Nem alkalmazható. 
Párolgási sebesség:   Nincs adat. 
Tűzveszélyesség:    Nem alkalmazható. 
Gyulladási hőmérséklet   651°C 
Gyulladásképes elegy:    16-27 v/v% 
(A vizes ammónia oldat nem éghető, de kigázosodásakor gyúlékony ammónia-levegő elegy képződik.) 
Gőznyomás:     48.3 MPa (25%) 
Gőzsűrűség (levegő=1):   Nincs  adat. 
Sűrűség:     0,9071 g/cm3 (25%) 
Víz oldékonyság:    Tökéletes. 
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Megoszlási hányados (n-oktanol/víz):  Nincs adat. 
Viszkozitás:     Nincs adat. 
Robbanásveszélyes tulajdonságok:  Nincs adat. 
Oxidáló tulajdonságok:   Nincs adat. 

9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség:    Nincs adat. 
Szemcseméret eloszlás (Granulometria):  Nincs adat. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség 
Az ammónia gáz a következő anyagokkal keveredve robbanásveszélyes vagy toxikus gázok keletkezhetnek: erős lúgok, 
akrolein, antimon-hidrid, bór, hidrogén-bromid, klorátok, sósav, króm-trioxid, dimetil-szulfát, etilénoxid (polimerizáció), 
hidrogén-fluorid, halogének, interhalogének, halogén-oxidok, szén-dioxid, levegő, oxidáló szerek, foszgén, foszfor-oxidok, 
higany, víz, salétromsav, oxigén, savak, kén-dioxid, kénhidrogén, ezüstvegyületek (tárolás során), nitrogén-oxidok, 
nitrogén-triklorid (bomlás), hidrogén-peroxid. 

10.2. Kémiai stabilitás: Normál tárolási körülmények között hőstabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: lásd 10.1. pont. 
10.4. Kerülendő körülmények: Savakkal érintkezve heves semlegesítési reakció megy végbe. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Színesfémek, alumínium- és rézvegyületek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Hőbomlásnál keletkező anyagok: Ammónia, amely a levegővel hevítés hatására 

robbanásveszélyes keveréket alkot. 
 
 

11. Toxikológiai adatok 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás – szájon át 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány   LD50= 350-370 mg/kg testsúly 
Akut toxicitás – belégzés 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
     LD50= 3.31 mg/l (2h) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.2. Korrózió / irritáció 
Bőrkorrózió: Bőrmaró 1 B 
Bőrirritáció: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
Szemirritáció: 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

Nyúl   Nagyon irritáló. 
11.3. Szenzibilizáció 

Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.4. Ismételt dózisú toxicitás 

Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.5. In vitro genetikai toxicitás 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
Escherichia coli  10 mg/tárgylemez 

11.6. In vivo genetikai toxicitás 
Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.7. Rákkeltő hatás 
Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.8. Reprodukciós toxicitás 
Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.9. Fejlődési toxicitás 
Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

11.10. Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): STOT egy. 3 H335 
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12. Ökológiai információk 

12.1. Akut toxicitás halakra 
Nincs adat. 

12.2. Akut toxicitás vízi gerinctelenekre 
Nincs adat. 

12.3. Toxicitás vízi növényekre 
Nincs adat. 

12.4. Toxicitás mikroorganizmusokra 
Nincs adat. 

12.5. Krónikus toxicitás vízi szervezetekre 
Nincs adat. 

12.6. Krónikus toxicitás halakra 
Nincs adat. 

12.7. Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre 
Nincs adat. 

12.8. Toxicitás szárazföldi szervezetekre 
Nincs adat. 

12.9. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
(PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak. 

12.10 Következtetés az osztályozásra: 
Veszélyes a vízi környezetre (akut): 1 kategória, a 67/548/EGK EU irányelv és az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerint. 
 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A hulladékot a helyi szabályozásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, továbbá tilos az ammóniaoldat felszíni vízbe 
kibocsátani a szennyvízkezelő üzemben végzett előzetes tisztítás nélkül. 
Tilos a környezetbe vagy szennyvízrendszerbe történő kibocsátása. Veszélyes hulladékként kezelendő. 

13.1.1. Csomagolás kezelés 
A csomagolóanyagok szennyezés-mentesítést követően újra felhasználhatók. 
 
 

14. Szállításra vonatkozó információk 

Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO/IATA/DGR) 

 
14.1 UN szám: 2672 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: AMMÓNIA OLDAT 

Nyelv: magyar 
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 
14.4  Csomagolási csoport: III 
14.5  Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező: igen 
14.6  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 EmS szám: F-A, S-B 
14.7  A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
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15. Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
Az ammónia vizes oldata szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra 
vonatkozó küszöbmennyiség (tonna) 
a 6 és 7 cikk értelmében : 100 tonna 
a 9 cikk értelmében : 200 tonna. 
 

15.1.1. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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.  

 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 bizottsági 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.  

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 

15.1.2. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról  
 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.  
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.  
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.  

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről  
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsági értékelést nem kell lefolytatni. 
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16. Egyéb információk 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám, név 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint 
EC: Európai Bizottság 
EK-szám: EU szám: EINECS, ELINCS vagy NLP 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EGK: Európai Gazdasági Közösség 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
EU: Európai Unió 
IUPAC: Az elméleti és alkaImazott kémia nemzetközi uniója 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
NOEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
REACH: A vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STP: Szennyvízkezelő telep 
tox.: toxicitás 
ts: testsúly 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: European Chemical Substances Information System 
(http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis). 

 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Vízi, akut 1 Kötelezően előírt osztályozás.  
Bőrmaró. 1B Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3 Kísérleti adatok alapján. 
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16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok (szám és teljes szöveg) 
 

R-mondatok: 
 
R34  Égési sérülést okoz. 
R50  Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39  Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
H-mondatok: 
 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 
P-mondatok: 
 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalomi testhelyzetbe 

kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

Szalmiákszesz 

www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító  

Anyagnév: 4-metil-m-fenilén diizocianát (2,4-TDI) 
Márkanév: ONGRONAT 1100 
Indexszám: 615-006-00-4 
EK-szám: 209-544-5 
CAS-szám: 584-84-9 
CAS-név:  Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl 
IUPAC-név: 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene  
REACH regisztrációs szám: 01-2119486974-18-0000 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szerves 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: intermedier. 
A TDI olyan vegyi anyag, amelyet különféle alkalmazásokban és iparágakban sokféle célra használnak mind változatlan 
formában, mind pedig nagyobb molekulasúlyú oligomerekké és prepolimerekké alakítva. Leggyakoribb felhasználási 
formái a rugalmas habok, bevonatok, tömítőanyagok és ragasztók. Valamennyi alkalmazás a TDI izomer elegy -OH vagy -
NH funkcióscsoportú reagensekkel végbemenő teljes polimerizációs reakcióján alapul, amelyek különböző fajta 
polimereket eredményeznek. 

 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

EF szám 
Azonosított 

felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 

kategória 

Végfelhasznál
ói ágazat 

Anyagszállítás 
formája az adott 
felhasználáshoz 

 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 

felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre 

való hivatkozás a 
CSR-ben 

1. 
TDI gyártás 

 
PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8b, PROC 15 

ERC 2 
ERC 6c 
ERC 1 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában nem TDI gyártás 
 

2. 

Egyéb anyagok 
gyártása 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 

ERC 6a 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 

 

nem Egyéb anyagok 
gyártása 

 

3. 

Formulálás, 
átcsomagolás és 

disztribúció 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 

ERC 6c 

SU 10 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 

 

nem Formulálás, 
átcsomagolás és 

disztribúció 
 

4. 

Rugalmas hab 
ipari 

felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 14, PROC 15 
PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 

ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

 

nem Rugalmas hab 
ipari felhasználása 

5. 

Bevonatok ipari 
felhasználása 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

 

nem Bevonatok ipari 
felhasználása 

 

6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok 

ipari 
felhasználása 

 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok 

ipari felhasználása 

7. 

Elasztomerek, 
TPU, poliamid, 
poliimid és 
szintetikus 
szálak ipari 
felhasználása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 

ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Elasztomerek, TPU, 
poliamid, poliimid 

és szintetikus 
szálak ipari 

felhasználása 

8. 

Egyéb kompozit 
anyag ipari 

felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8b, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 

ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Egyéb kompozit 
anyag ipari 

felhasználása 
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 1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

EF szám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Anyagszállításfor
mája az adott 
felhasználáshoz 

A későbbi 
hasznos 
élettartam 
releváns a 
felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-
ben 

5. 
Bevonatok 
Szakmai felhasználás 

PROC 5, PROC 8a 
PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 

 

SU 22 Keverékben 
 

nem Bevonatok Szakmai 
felhasználás 

6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai felhasználás 

PROC 4, PROC 5 
PROC 8a, PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 

 

SU 22 Keverékben 
 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai 
felhasználás 

8. 
Egyéb kompozit anyag 
Szakmai felhasználás 

PROC 2, PROC 3 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 14 

ERC 8c 
ERC 8f 

 

SU 22 Keverékben 
 
 

nem Egyéb kompozit 
anyag Szakmai 
felhasználás 

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincs azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Biztonsági okokból az anyag sem önmagában, sem keverékben történő semmiféle 

fogyasztói felhasználása nem támogatott. Magánjellegű (háztartási) célokra nem használható. 
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt EF-ben. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  
A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 

2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 1 H330 Belélegezve halálos. 
 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
 

Szemirrit. 2A H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légz. szenz.1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás 
tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 

Bőrszenz.1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni 
az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem 
okozza a veszélyt > szájon át. 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

Vízi, krónikus 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. 
 

Vízi, akut 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó 
károsodást okoz. 

 
Egyedi koncentráció-határértékek: 

Koncentráció tartomány: >= 0.1 % 
Veszélyességi kategóriák: Légz. szenz., 1. kat. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 

 
Osztályozás R-mondatok 

T+ - Nagyon mérgező. R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
 

Xi – Irritatív. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 

 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
(szenzibilizáció). 
 

Rákkeltő hatás, 3. kat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 

 R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan 
tartó károsodást okozhat. 

 

S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell   

mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 25  
Osztályozás:  T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).  

Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat  
(szenzibilizáció). 
R52/53 Veszélyes a környezetre; Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi 
környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 

   Koncentráció tartomány (%): >= 20— < 25  
Osztályozás: T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
(szenzibilizáció). 

Koncentráció tartomány (%): >= 7— < 20  
Osztályozás:  T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

(szenzibilizáció). 
Koncentráció tartomány (%): >= 1— < 7 

Osztályozás:  T - Mérgező; R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 

(szenzibilizáció). 
Koncentráció tartomány (%): >= 0.1— < 1  

Osztályozás:  Xn - Ártalmas; R20 Belélegezve ártalmas. 
R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet). 

 
2.2. Címkézési elemek 

 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 
Termékazonosító: ONGRONAT 1100 
Anyag: 4-metil-m-fenilén diizocianát 
Indexszám: 615-006-00-4 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

                  
 
 GHS06 GHS08 
 
Figyelmeztetés: Veszély. 
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Figyelmeztető mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
H330  Belélegezve halálos. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 

3.1. Anyag 
 
Indexszám: 615-006-00-4 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 

koncentráció 
% (w/w) 

4-metil-m-fenilén diizocianát  209-544-5 584-84-9 > 98.5 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanács: Az elsősegélynyújtóknak védőkesztyűt, kiömlött anyagok esetén légzésvédelmet kell használniuk. A 
sérülteket ki kell vinni a veszélyzónából. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Az érintett személyt meg kell nyugtatni, és ki kell vinni a friss levegőre. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az anyagot le kell törölni, azonnal le kell mosni polietilénglikollal, ha rendelkezésre áll, majd bő 

vízzel le kell öblíteni. Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: A szemet azonnal, bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva kell tartani. 

Szemorvoshoz kell fordulni. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat azonnal ki kell öblíteni vízzel. Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: Néhány órával később légzési nehézségek jelentkezhetnek. Tüdőödéma megelőzésére 

adjon inhalációs kortikoszteroid készítményt. Kezelés a tüneteknek megfelelően. Speciális ellenszer nem ismeretes. 
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Alhasi fájdalom, köhögés, hányinger, légszomj, torokfájás, 

hányás. Elengedhetetlen az orvosi megfigyelés, mivel a tüdőödéma és az asztma tünetei gyakran csak néhány órás 
késleltetéssel jelentkezhetnek. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Tűzoltópor, széndioxid, alkoholnak ellenálló hab, porlasztott víz. 
Nem megfelelő oltóanyag: Víz nem kerülhet a tartályba, mert kémiai reakció megy végbe! 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
 stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

Speciális védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék és a vegyi anyagnak ellenálló ruházat kötelező. 
5.4. További információ: A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. Az égési törmeléket és a szennyezett 

oltóvizet a hivatalos előírások szerint kell eltakarítani. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „C” (Tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Egyéni védőeszközök, többek között 
légzőkészülék használata kötelező. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába/vízelvezetőbe kerüljön. A kiömlött 

anyagot oltóhabbal be kell fedni, ha elérhető. Abszorbens vegyi anyag vagy homok hozzáadása után vödörbe kell 
lapátolni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba került anyagot homokkal vagy 
földdel fel kell itatni, összegyűjtés után ammónium-hidroxiddal kell kezelni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.1. A megfelelő elhatárolási módszerek: Szilárd formában a szilárd részekkel óvatosan kell bánni. Használjanak porszívót. 
6.3.2. A megfelelő szennyezésmentesítési eljárások: A szennyezett területet 3-10%-os ammónium-hidroxid, 30-40%-os etanol 

vagy izopropil-alkohol vizes oldatával meg kell tisztítani, majd vízzel fel kell mosni. A tisztításhoz használt anyagot 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.3. Egyéb információk: Az edényeket nem szabad szorosan lezárni, mivel az anyag lassú bomlása során széndioxid 
szabadul fel: nyomásnövekedés veszélye! A veszélyes hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

6.4. Hivatkozás más pontokra: n/a 
 
 
7. Kezelés és tárolás 

 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A feldolgozógépek mellett gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Gondoskodni kell a raktárak és 

a munkaterület alapos szellőztetéséről. Kerülni kell az aeroszol keletkezését. Melegített termék kezelésekor és a termék 
permetezésekor légzésvédőt kell viselni. Óvni kell a nedvességtől. Fennáll a robbanás veszélye, ha az anyag vízzel 
szennyeződik és gázmentesen elzárják. Az izocianátból frissen gyártott termékek tartalmazhatnak nem teljesen 
végbement reakcióból származó izocianátokat és egyéb veszélyes anyagokat. A teljesen hőkezelt poliuretánok 
kezeléséhez (a gyártás után 24 órával) általában nem szükséges egyéni védőeszköz. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A teljesen elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a 
műszak végén kötelező az arc- és kézmosás. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Száraz, jól szellőztetett raktárban, 
szorosan lezárt fémhordókban és tartályokban, nitrogénpárna alatt tárolható. A kinyitott tartályokat gondosan kell 
visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. Tilos az anyagot címke nélküli 
tartályokban tárolni. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Lásd a mellékelt EF-ben. 
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8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 
A lényeges expozíciós útvonalak: 
 Humán expozíció: belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
 Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: toluol-2,6-diizocianát 
CAS-szám: 91-08-7 
Anyag: 4-metil-m-fenilén diizocianát 
CAS-szám: 584-84-9 
 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

0.005 0.035 0.02 0.17 
Belgium 0.005 0.037 0.02 0.14 

Dánia 0.005 0.035 0.01 0.07 
Franciaország 0.01 0.08 0.02 0.16 
Németország 0.005 0.035 0.005 (1) 0.035 (1) 
Magyarország    0.035 

Olaszország 0.02 0.16  0.01 
Lengyelország  0.035  0.070 
Spanyolország 0.005 0.036 0.02 0.14 

Svédország 0.002 0.014 (0.005) (0.04) 
 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 
TWA érték: 0,02 mg/m3 (EH40/UK) 
STEL érték: 0,07 mg/m3 (EH40/UK) 
 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.14 mg/m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.14 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.035 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.035 mg/m3 
 
Lakosság: 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások: A 2,4- és a 4,4-MDI lakossági expozíciója még nem ismert. 

 
PNEC víz (édesvíz):    0.0125 mg/l 
PNEC víz (tengervíz):    0.00125 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás):   0.125 mg/l 
PNEC STP:     1 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz): Mivel a TDI reakcióba lép a vízzel, a víz és a TDI érintkezését szigorúan ellenőrizni kell. Emellett, a 
TDI víz jelenlétében polimerizálódik, tehát minden valószínűség szerint elhanyagolható a TDI üledéknek való kitettsége. A 
TDI-re vonatkozó PNEC üledék tehát kísérleti úton nem határozható meg. Az egyensúly megoszláson alapuló módszer 
alkalmazása nem látszik megfelelőnek, tekintettel a TDI hidrolitikus instabilitására. 
PNEC talaj:     1 mg/kg talaj (száraz súly) 
PNEC orális: Állatkísérletekben kapott adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése  
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes védőszemüveg) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem: 

Kézvédelem: kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Megfelelő anyagból, amely hosszantartó közvetlen hatásnak is ellenáll (Javasolt: 
Védőindex: 6, amely az EN 374 szabvány szerint > 480 percnyi áteresztési időnek felel meg): 
nitrilgumi (NBR) – 0.4 mm vastagságú; 
butilkaucsuk (butil) – 0.7 mm vastagságú; 
kloropréngumi (CR) – 0.5 mm vastagságú. 
Nem megfelelő anyagok: polivinilklorid (PVC) – 0.7 mm vastagság. 
Testvédelem: védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint). 

8.2.2.3. Légzésvédelem: szűrőbetét szerves gázok ellen részecskeszűrővel, legalább A2P2 (EN 143 vagy 149). 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Az izocianátból frissen 

gyártott termékek kezeléséhez javasolt a testvédelem és a kémiailag ellenálló védőkesztyűk használata. A felsorolt 
egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol 
tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le 
kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le 
kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés: 

Fizikai állapot: szilárd (20°C, 1013 hPa) 
Szín: színtelen vagy enyhén sárgás 
Szag: átható, erős 
Szagküszöb-érték: nincs adat 

9.1.2. Alapadatok: 
pH (20 o

Olvadáspont/fagyáspont:  21-22°C 
C):    Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

Forrástartomány:   252 - 254°C (1011 hPa) 
Lobbanáspont (zárt téri):  131 °C (1013 hPa) 
Párolgási sebesség:  Nincs adat. 
Tűzveszélyesség: Nem alkalmazható. A REACH XI. mellékletének 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományosan nem 
indokolható, mivel az anyag szerkezeti jellemzői és a kezelése során szerzett tapasztalatok alapján nem várható 
gyulladás. 

Gőznyomás:   0.014-0.021 hPa (20o

Gőzsűrűség (levegő=1):  Nincs adat. 

C) 

Sűrűség:    1.21g/cm

Vízben oldhatóság:   124 mg/l (25°C) 

3 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow): 3,43 (22°C) 

Öngyulladási hőmérséklet: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az öngyulladási hőmérséklet 
vizsgálatát nem kell elvégezni, ha az anyag olvadáspontja kevesebb, mint 160°C.  
Bomlási hőmérséklet:  230°C 

Viszkozitás:    3 mPa.s (at 25 o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok.  

C, dinamikus) 

Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai szerkezete alapján nem tud 
exoterm reakcióba lépni gyúlékony anyagokkal. 
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9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és előre nem jelezhető, 
és ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem granulált formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandó 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai miatt tudományos 
vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Az anyag víz, savak, lúgok és hő hatására polimerizálódhat, ekkor tűz- és robbanásveszélyes. 
10.2. Kémiai stabilitás: A légkörben a TDI felezési ideje az OH-gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes közegben a TDI 

reakcióba lép, melynek következtében túlnyomórészt oldhatatlan és inaktív polikarbamid keletkezik. Vizsgálták, hogy 
milyen az anyag stabilitása különböző szerves oldószerekben feloldva. A TDI izomerek DMSO-ban (dimetil-szulfoxid) 
feloldva nem stabilak, a bomlás felezési ideje percekben mérhető. A DMSO víztartalma befolyásolja a bomlás ütemét. 
EGDME (etilénglikol-dimetiléter) oldószerben a TDI izomerek több órán keresztül viszonylag stabilak. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Vízzel érintkezve széndioxid keletkezik, amely szorosan lezárt tartályokban 
nyomásnövekedést okoz. Szétrobbanás veszély. Heves reakcióba léphet ammónia oldattal, elsődleges és másodlagos 
aminokkal, primer alkoholokkal és forró vízzel. 

10.4. Kerülendő körülmények: 40 °C feletti hőmérséklet (minőségi okokból). Nedvességtől távol tartandó. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: réz, cink, ón, savak, alkoholok, aminok, víz, lúgok, rézötvözetek, alumínium vegyületek, erős 

oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
 
 

11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át:  
Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

Patkány vagy egér  LD50 > 2000 mg/kg 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.)  
Akut toxicitás –belégzéssel: 1 kategória 

Patkány   LC50 = 0.48 mg/l (1h) 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Nyúl    LD50 > 2000 mg/kg  
11.2. Irritáció/korrózió 

Bőrmarás / bőrirritáció: 2 kategória 
Nyulaknál   irritáló hatású  

(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Súlyos szemsérülés / irritáció: 2 kategória 

Nyulaknál   irritáló hatású 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.)  

11.3. Szenzibilizáció 
Légzőszervi szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáló 1 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
A TDI potenciális légzőszervi szenzibilizáló állatokban és emberben egyaránt. Állatkísérletek azt mutatták, hogy 
kiválthatók bizonyos légzőszervi szenzibilizációra utaló reakciók, ha a TDI érintkezik a bőrrel, de nem világos, hogy ez 
hogyan kapcsolódhat az embereknél kiváltott asztmához. Az expozíció és a szenzibilizáció előfordulása közötti 
kapcsolatot még nem számszerűsítették (koncentráció, időtartam, kitettség mértéke, expozíciós útvonal). 
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Bőr-szenzibilizáció: Bőr-szenzibilizáló 1 
Az állatkísérletek adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a TDI bőr- és légzőszervi szenzibilizációt okoz. Az emberek 
körében szerzett tapasztalatok egyértelműen bizonyítják a légzőszervi szenzibilizációt, bőr-szenzibilizációról ugyanakkor 
ritkán számolnak be. A munkahelyi szenzibilizáció kockázata miatt a vegyiparban mindennapi szinten különleges 
védőintézkedésekre van szükség, beleértve a védőkesztyű használatát és a hatékony szellőztetést.  

11.4. Mutagenitás: A 67/548/EGK Irányelv és Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet szerint nem került mutagén anyagként osztályozásra. 

11.5. Karcinogenitás: 2 karcinogén kat. 
Patkányok és egerek (belégzés) NOAEC = 1.086 mg/m3  (0.15 ppm) 

(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
11.6. Reprodukciós toxicitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 

kritériumai nem teljesülnek.  
A 67/548/EGK Irányelv (amely szerint besorolása R52-53) és Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás alapján nincsen reprodukciót károsító hatása. 
Egy kétgenerációs vizsgálat szerint a termékenységre nincs hatással a patkányoknál. 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Egy fejlődés-toxikológiai vizsgálat szerint a fejlődésre nincs hatással (patkányok).  
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 

11.7. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (STOT SE): STOT egy. 3  
A légutak helyi irritációja miatt a 67/548/EGK Irányelv szerint a megfelelő besorolása az R37, a 1272/2008/EK (CLP) 
rendelet szerint pedig a STOT egy. 3 kategória. 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló 
adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A 67/548/EGK Irányelv és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ismételt expozíciót követően nem sorolható be 
szisztémás toxicitást okozó anyagként. Embereken a foglalkozási kockázat felmérésére az expozíció legmegfelelőbb 
módja az inhaláció. Állatokban a TDI-nek való ismételt kitettség hatása a légzőszervekre gyakorolt, helyi irritáció okozta 
hatásra korlátozódik, szisztémás toxicitásra utaló jeleket nem figyeltek meg. Az expozíciós utak közül a lenyelés és a 
bőrön át való érintkezés az értékelés szempontjából nem releváns. 

Patkányok és egerek (belégzés) LOAEC = 0.362 mg/m3  (0.05 ppm) 
(Célszervek: légzőszervek – orr) 

(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés): Amikor patkányoknak orális vagy inhalációs úton TDI-t 

adtak, a felszívódott radioaktívan jelzett anyag csak a vizeletben és a székletben választódott ki. Határozott különbségek 
mutatkoztak azonban az expozíciós út függvényében a vizelet útján történő kiválasztás kinetikai jellemzői, az 
anyagcsere-profilok és a plazma radioaktivitás profilok között. A TDI orális beadását követően az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonságainak köszönhetően hidrolízis útján TDA jött létre, illetve polikarbamid képződött a gyomorban. A TDA az, ami 
később felszívódik és az anyagcsere során lebomlik. Több tanulmány adatai is alátámasztják, hogy erre belégzés esetén 
nem kerül sor. Miközben a TDI kémiai reakciókészsége eleve kizárja, hogy szabad izocianát jusson be a tüdőből a 
nagyvérkörbe, feltételezhető, hogy a TDI a tüdőben összekapcsolódik vagy reakcióba lép olyan biológiai molekulákkal, 
amelyek azután bejutnak a nagyvérkörbe. Ennek egyik lehetséges útja a glutation-konjugátum formájában történő 
felszívódás. 
Számos jelentés számol be arról, hogy emberben megmérték a TDI plazma illetve hemoglobin adduktjait, vagy a 
vizeletben lévő metabolitokat. A módszer vizelet-biomarkerként savas vagy lúgos hidrolízissel felszabadított TDA-t 
használ, amelynek azután meghatározzák a mennyiségét. A légköri TDI-nek kitett emberek vizeletében nem találtak 
szabad TDA-t. Nem sikerült ugyan pontos összefüggést meghatározni az inhalációs expozíció és a biomarker között, de a 
vizeletben történő kiürülés egyértelműen nem sokkal korábban történt TDI-nek való kitettséget jelez, míg a vér-
biomarkerek az elmúlt néhány hétben történt kitettségre utalhatnak. 
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12. Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50 = 133 mg/l (96h) 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Hosszú távú toxicitás halakra: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú toxikológiai 
vizsgálatra kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi 
élőlényekre gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség. 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50 = 12.5 mg/l (48 h) 
Tengeri gerinctelenek  EC50/LC50 = 18.3 mg/l (48 h) 

(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Daphnia magna   NOEC = 1.1 mg/l (21nap) 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra: 

Édesvízi alga   EC50/LC50 = 4300 mg/l (96 h) 
Tengeri alga   EC50/LC50 = 3230 mg/l (96 h) 

(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Toxicitás az édesvízi növényekre (az algán kívül): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok   EC50/LC50 = 100 mg/l (3 h) 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 

12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A X. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú vizsgálatot kell javasolni, ha a kémiai 
biztonsági jelentéshez az I. melléklet szerint erre szükség van. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje 
kevesebb, mint egy perc. A TDI hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal 
kevésbé gyors. Az ilyen reakciók legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan 
polikarbamid képződés kopási problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI 
valószínűsíthetően nem kerül ki a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek 
kell lennie az anyag talajba és üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a 
poliuretángyártókat is – által szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították 
a PEC-értékeket. A megfelelő PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a 
tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás 
helyénvalónak látszik. 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 

Eisenia fetida   LC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatokról való lemondás. Lásd a 12.1.2. pontot. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

  Avena sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
  Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
 (Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A IX. melléklet 2. szöveges oszlopa 
szerint a talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt hatást nem kell vizsgálni, ha a talaj nincsen közvetlenül vagy 
közvetve kitéve az anyagnak. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal kevésbé gyors. Az ilyen reakciók 
legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási 
problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki 
a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és 
üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által 
szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő 
PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, 
a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 
Toxicitás madarakra: A TDI madarakra gyakorolt hatására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható orális 
adatok. Kísérleti állatokkal folytatott vizsgálatok során nyert adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
Toxicitás emlősökre: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
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12.1.4.  Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): 3 kategória (Daphnia magna 48 óra EC50= 12.5 mg/l)  

Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): 3 kategória. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek, de a 67/548/EGK EU irányelv és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendelet szerint R52-53. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: 

Felezési idő (DT50):  t1/2: kb. 0.5 perc 
Hidrolízis reakciósebessége: 24 h 300 K 

Fototranszformáció levegőben: 
 Felezési idő (DT50): 48 h 
(A vizsgálat szerint a felezési idő az [OH*] függvénye.) 
Fototranszformáció vízben és talajban: Az információ nem elérhető. 
Biodegradáció vízben: Kísérleti körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
Biodegradáció vízben és üledékben: Adatokról való lemondás. A VIII. melléklet 2. oszlopa szerint az üledékszimulációs 
vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag gyorsan lebomlik. 
A TDI jellegénél fogva nem hajlamos a biodegradációra, tehát megállapítható, hogy a TDI biológiailag nem bizonyul 
könnyen lebomlónak. Az üledék közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 
Biodegradáció talajban: A talaj közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 
A vizsgált anyag lebomlása 4 hónap után < 0.1%. 
(Kereszthivatkozás az m-tolilidén diizocianátra - CAS 26471-62-5.) 
A lebomlás összefoglalása: 
Abiotikus lebomlás: A TDI felezési ideje a légkörben az OH- gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes közegben a TDI 
reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 
Biotikus lebomlás: A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a TDI biológiailag nem bizonyul könnyen lebomlónak. 
Vizes közegben a TDI reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos 
szempontból indokolatlan. A TDI vizes közegben rendkívül instabil. Vizes közegben nagy molekulasúlyú, inaktív 
polikarbamidot és nyomokban toluol-diamint (TDA) képezve reakcióba lép.  

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos szempontból 
indokolatlan. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI ugyanakkor 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal kevésbé gyors. Az ilyen reakciók 
legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási 
problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki 
a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és 
üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által 
szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő 
PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, 
a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A kísérleti eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a 2,4-TDI potenciálisan 
nem PBT és nem vPvB. A végső PBT értékelés keretében további vizsgálat nem látszik szükségesnek. 

12.6. Egyéb káros hatások: A TDI várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 
elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 
hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 08 05 01 

13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos 
tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, 
mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
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14. Szállítási információk 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1.  UN-szám: 2078 
14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: TOLUOL-DIIZOCIANÁT 

Nyelv: magyar 
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 

Osztályozási kód: T1 
14.4.  Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 6.1 
14.5.  Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS-szám: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A TDI szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 10 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 100 tonna. 

 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
 MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
 
 

15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
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 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1 Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 

 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
TDI: m-tolilidén diizocianát 
Tox.: Toxikus 
ts: testsúly 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A 2,4-TDI (EC 209-544-5) regisztrációs dossziéja. 
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16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
 

Osztályozás az 1207/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 1; H330 Kereszthivatkozás. 
Bőrirrit. 2; H315 Kereszthivatkozás. 
Szemirrit. 2A; H319 Kereszthivatkozás. 
Légz. szenz.1; H334 Kereszthivatkozás. 
Bőrszenz. 1; H317 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 2; H351 Kereszthivatkozás. 
STOT egy. 3; H335 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi – krónikus, 3; H412 Kötelezően előírt osztályozás. 
Vízi – akut, 3; H412 Kereszthivatkozás. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 

 
R-mondatok: 
 
R26  Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R42/43  Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R40  A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
H-mondatok: 
 
H330  Belélegezve halálos. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más  

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
P-mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 

 
 
1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

ONGRONAT ®1100 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1.

H-3700 Kazincbarcika

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító  

Anyagnév: m-tolilidén diizocianát 
Márkanév: ONGRONAT 1065 
Indexszám: 615-006-00-4 
EK-szám: 247-722-4 
CAS-szám: 26471-62-5 
CAS-név: Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- (angol) 
IUPAC-név: Reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diisocyanate and 2-methyl-m-phenylene diisocyanate (angol) 

A 4-metil-m-fenilén diizocianát és a 2-metil-m-fenilén diizocianát reakció elegye.  
REACH regisztrációs szám: 01-2119454791-34-0002 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: több összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: intermedier. 

A TDI izomer elegy (TDI mixed isomer) olyan vegyi anyag, amelyet különféle alkalmazásokban és iparágakban sokféle 
célra használnak mind változatlan formában, mind pedig nagyobb molekulasúlyú oligomerekké és prepolimerekké 
alakítva. Leggyakoribb felhasználási formái a rugalmas habok, bevonatok, tömítőanyagok és ragasztók. Valamennyi 
alkalmazás a TDI izomer elegy -OH vagy -NH funkcióscsoportú reagensekkel végbemenő teljes polimerizációs reakcióján 
alapul, amelyek különböző fajta polimereket eredményeznek. 

 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

 

EF 
szám 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátás
i kategória 

Végfelh
asználói 
ágazat 

Anyagszállítás 
formája az adott 
felhasználáshoz 
 

A későbbi 
hasznos 
élettartam 
releváns a 
felhasználás 
vonatkozásá
ban? 

Expozíciós 
forgatókönyvre 
való hivatkozás 
a CSR-ben 

1. 
TDI gyártás 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8b, PROC 15 

ERC 2 
ERC 6c 
ERC 1 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában nem TDI gyártás 
 

2. 

Egyéb anyagok 
gyártása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6a 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 
 

nem Egyéb anyagok 
gyártása 
 

3. 

Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 10 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 
 

nem Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció 
 

4. 

Rugalmas hab 
ipari felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 14, PROC 15 
PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Rugalmas hab 
ipari 
felhasználása 

5. 

Bevonatok ipari 
felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Bevonatok ipari 
felhasználása 
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6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok 
ipari felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok 
ipari 
felhasználása 

7. 

Elasztomerek, TPU, 
poliamid, poliimid 
és szintetikus 
szálak ipari 
felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Elasztomerek, 
TPU, poliamid, 
poliimid és 
szintetikus 
szálak ipari 
felhasználása 

8. 

Egyéb kompozit 
anyag ipari 
felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8b, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Egyéb kompozit 
anyag ipari 
felhasználása 

1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

EF  
szám 

Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátás
i kategória 

Végfelha
sználói 
ágazat 

Anyagszállításfo
rmája az adott 
felhasználáshoz 

A későbbi 
hasznos 
élettartam 
releváns a 
felhasználás 
vonatkozásá
ban? 

Expozíciós 
forgatókönyvre 
való hivatkozás 
a CSR-ben 

5. 
Bevonatok 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 5, PROC 8a 
PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben 
 

nem Bevonatok 
Szakmai 
felhasználás 

6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 4, PROC 5 
PROC 8a, PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben 
 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai 
felhasználás 

8. 

Egyéb kompozit 
anyag 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 2, PROC 3 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 14 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben  
 
 

nem Egyéb kompozit 
anyag Szakmai 
felhasználás 

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Biztonsági okokból az anyag sem önmagában, sem keverékben történő semmiféle 

fogyasztói felhasználása nem támogatott. Magánjellegű (háztartási) célokra nem használható. 
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt EF-ben. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
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1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
 
 

2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 1 H330 Belélegezve halálos. 
 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
 

Szemirrit. 2A H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légz. szenz.1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést 
okozhat. 

Bőrszenz.1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha 
meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a 
veszélyt > szájon át. 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

Vízi, krónikus 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

Vízi, akut 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek: 

Koncentráció tartomány: >= 0.1 % 
Veszélyességi kategóriák: Légz. szenz., 1 kat. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 

 
Osztályozás R-mondatok 
T+ - Nagyon mérgező. R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

 

Xi – Irritatív. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 

 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
(szenzibilizáció). 

Rákkeltő hatás, 3. kat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 

 R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat. 
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S-mondatok: 
 

S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
 
Egyedi koncentráció-határértékek 

Koncentráció tartomány (%): >= 25  
Osztályozás:  T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).  

Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R52/53 Veszélyes a környezetre; Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben 
hosszan tartó károsodást okozhat. 

 
   Koncentráció tartomány (%): >= 20— < 25  

Osztályozás: T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
 

Koncentráció tartomány (%): >= 7— < 20  
Osztályozás:  T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
 

Koncentráció tartomány (%): >= 1— < 7 
Osztályozás:  T - Mérgező; R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 

Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 

 
Koncentráció tartomány (%): >= 0.1— < 1  
Osztályozás:  Xn - Ártalmas; R20 Belélegezve ártalmas. 

R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet). 

 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 

Termékazonosító: ONGRONAT 1065 
Anyag: m-tolilidén diizocianát 
Indexszám: 615-006-00-4 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 

                  
 
 GHS06 GHS08 
 

Figyelmeztetés: Veszély. 
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Figyelmeztető mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
H330  Belélegezve halálos. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 

3.1. Anyag 
 
Indexszám: 615-006-00-4 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

Koncentráció 
tartomány 
% (w/w) 

m-tolilidén diizocianát 247-722-4 26471-62-5 > 99.8  

4-metil-m-fenilén diizocianát  209-544-5 584-84-9 kb. 65 >= 60— <= 85 
2-metil-m-fenilén diizocianát 202-039-0 91-08-7 kb. 35 >= 15— <= 40

 
4. Elsősegélynyújtás 

 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanács: Az elsősegélynyújtóknak védőkesztyűt, kiömlött anyagok esetén légzésvédelmet kell használniuk. A 
sérülteket ki kell vinni a veszélyzónából. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Az érintett személyt meg kell nyugtatni, és ki kell vinni a friss levegőre. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az anyagot le kell törölni, azonnal le kell mosni polietilénglikollal, ha elérhető, majd bő vízzel le kell 

öblíteni. Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: A szemet azonnal, bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva kell tartani. 

Szemorvoshoz kell fordulni. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat azonnal ki kell öblíteni vízzel. Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: Néhány órával később légzési nehézségek jelentkezhetnek. Tüdőödéma megelőzésére 

adjon inhalációs kortikoszteroid készítményt. Kezelés a tüneteknek megfelelően. Speciális ellenszer nem ismeretes. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Alhasi fájdalom, köhögés, hányinger, légszomj, torokfájás, 
hányás. Elengedhetetlen az orvosi megfigyelés, mivel a tüdőödéma és az asztma tünetei gyakran csak néhány órás 
késleltetéssel jelentkezhetnek. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 

 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: Tűzoltópor, széndioxid, alkoholnak ellenálló hab, porlasztott víz. 
Nem megfelelő oltóanyag: Víz nem kerülhet a tartályba, mert kémiai reakció megy végbe! 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
 stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

Speciális védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék és a vegyi anyagnak ellenálló ruházat kötelező. 
5.4. További információ: A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. Az égési törmeléket és a szennyezett 

oltóvizet a hivatalos előírások szerint kell eltakarítani. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „C” (Tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Egyéni védőeszközök, többek között 
légzőkészülék használata kötelező. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába/vízelvezetőbe kerüljön. A kiömlött 

anyagot oltóhabbal be kell fedni, ha elérhető. Abszorbens vegyi anyag vagy homok hozzáadása után vödörbe kell 
lapátolni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba került anyagot homokkal vagy 
földdel fel kell itatni, összegyűjtés után ammónium-hidroxiddal kell kezelni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.1. A megfelelő elhatárolási módszerek: Szilárd formában a szilárd részekkel óvatosan kell bánni. Használjanak porszívót. 
6.3.2. A megfelelő szennyezésmentesítési eljárások: A szennyezett területet 3-10%-os ammónium-hidroxid, 30-40%-os etanol 

vagy izopropil-alkohol vizes oldatával meg kell tisztítani, majd vízzel fel kell mosni. A tisztításhoz használt anyagot 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.3. Egyéb információk: Az edényeket nem szabad szorosan lezárni, mivel az anyag lassú bomlása során széndioxid 
szabadul fel: nyomásnövekedés veszélye! A veszélyes hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

6.4. Hivatkozás más pontokra: n/a. 
 
 
7. Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A feldolgozógépek mellett gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Gondoskodni kell a raktárak és 

a munkaterület alapos szellőztetéséről. Kerülni kell az aeroszol keletkezését. Melegített termék kezelésekor és a termék 
permetezésekor légzésvédőt kell viselni. Óvni kell a nedvességtől. Fennáll a robbanás veszélye, ha az anyag vízzel 
szennyeződik és gázmentesen elzárják. Az izocianátból frissen gyártott termékek tartalmazhatnak nem teljesen 
végbement reakcióból származó izocianátokat és egyéb veszélyes anyagokat. A teljesen hőkezelt poliuretánok 
kezeléséhez (a gyártás után 24 órával) általában nem szükséges egyéni védőeszköz. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A teljesen elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a 
műszak végén kötelező az arc- és kézmosás. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Száraz, jól szellőztetett raktárban, 
szorosan lezárt fémhordókban és tartályokban, nitrogénpárna alatt tárolható. A kinyitott tartályokat gondosan kell 
visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. Tilos az anyagot címke nélküli 
tartályokban tárolni. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Lásd a mellékelt EF-ben. 
 
 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 
A lényeges expozíciós útvonalak: 
 Humán expozíció: belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
 Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: toluol-2,6-diizocianát 
CAS-szám: 91-08-7 
Anyag: 4-metil-m-fenilén diizocianát 
CAS-szám: 584-84-9 
 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3

0.005 0.035 0.02 0.17 
Belgium 0.005 0.037 0.02 0.14 
Dánia 0.005 0.035 0.01 0.07 
Franciaország 0.01 0.08 0.02 0.16 
Németország 0.005 0.035 0.005 (1) 0.035 (1) 
Magyarország    0.035 
Olaszország 0.02 0.16  0.01 
Lengyelország 0.035 0.070
Spanyolország 0.005 0.036 0.02 0.14 
Svédország 0.002 0.014 (0.005) (0.04) 

 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 
TWA érték: 0.02 mg/m3 (EH40/UK) 
STEL érték: 0.07 mg/m3 (EH40/UK) 
 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.14 mg/m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.14 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.035 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.035 mg/m3 
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Lakosság: 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások: A 2,4- és a 4,4-MDI lakossági expozíciója még nem ismert. 

 
PNEC víz (édesvíz):   0.0125 mg/l 
PNEC víz (tengervíz):   0.00125 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás): 0.125 mg/l 
PNEC STP:    1 mg/l 
PNEC üledék: Mivel a TDI reakcióba lép a vízzel, a víz és a TDI érintkezését szigorúan ellenőrizni kell. Emellett a TDI víz 
jelenlétében polimerizálódik, tehát minden valószínűség szerint elhanyagolható a TDI üledéknek való kitettsége. A TDI-re 
vonatkozó PNEC üledék tehát kísérleti úton nem határozható meg. Az egyensúly megoszláson alapuló módszer 
alkalmazása nem látszik megfelelőnek, tekintettel a TDI hidrolitikus instabilitására. 
PNEC talaj:    1 mg/kg talaj (száraz súly) 
PNEC orális: Állatkísérletekben kapott adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes védőszemüveg) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem: 

Kézvédelem: kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Megfelelő anyagból, amely hosszantartó közvetlen hatásnak is ellenáll (Javasolt: 
Védőindex: 6, amely az EN 374 szabvány szerint > 480 percnyi áteresztési időnek felel meg): 

nitrilgumi (NBR) – 0,4 mm vastagságú; 
butilkaucsuk (butil) – 0,7 mm vastagságú; 
kloropréngumi (CR) – 0,5 mm vastagságú. 
Nem megfelelő anyagok: polivinilklorid (PVC) – 0,7 mm vastagság. 

Testvédelem: védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint). 
8.2.2.3. Légzésvédelem: szűrőbetét szerves gázok ellen részecskeszűrővel, legalább A2P2 (EN 143 vagy 149). 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Az izocianátból frissen 

gyártott termékek kezeléséhez javasolt a testvédelem és a kémiailag ellenálló védőkesztyűk használata. A felsorolt 
egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol 
tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le 
kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le 
kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés: 

Fizikai állapot: folyadék (20°C, 1013 hPa) 
Szín: tiszta és színtelen 
Szag: átható, erős 
Szagküszöb-érték: nincs adat 

9.1.2. Alapadatok: 
pH (20 o

Olvadáspont/fagyáspont:  4°C 
C):    Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

Forrástartomány:   253 - 255°C (1013 hPa) 
Lobbanáspont (zárt téri):  128 °C (997 hPa) 
Párolgási sebesség:  Nincs adat. 
Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes. A REACH XI. mellékletének 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományosan nem 
indokolható, mivel az anyag szerkezeti jellemzői és a kezelése során szerzett tapasztalatok alapján nem várható 
gyulladás. 
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Gőznyomás:    0.014 hPa (20o

Gőzsűrűség (levegő=1):   Nincs adat. 

C) 

Sűrűség:     1.21 g/cm

Vízben oldhatóság:    124 mg/l (25°C) 

3 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow):  3.43 (22°C) 

Öngyulladási hőmérséklet:   >595 °C (1013 hPa) 
Bomlási hőmérséklet:   230°C 

Viszkozitás:    3 mPa.s (25o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok.  

C, dinamikus) 

Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai szerkezete alapján nem tud 
exoterm reakcióba lépni gyúlékony anyagokkal. 
 

9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és előre nem jelezhető, 
és ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandó 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai miatt tudományos 
vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Az anyag víz, savak, lúgok és hő hatására polimerizálódhat, ekkor tűz- és robbanásveszélyes. 
10.2. Kémiai stabilitás: A légkörben a TDI felezési ideje az OH-gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes közegben a TDI 

reakcióba lép, melynek következtében túlnyomórészt oldhatatlan és inaktív polikarbamid keletkezik. Vizsgálták, hogy 
milyen az anyag stabilitása különböző szerves oldószerekben feloldva. A TDI izomerek DMSO-ban (dimetil-szulfoxid) 
feloldva nem stabilak, a bomlás felezési ideje percekben mérhető. A DMSO víztartalma befolyásolja a bomlás ütemét. 
EGDME (etilénglikol-dimetiléter) oldószerben a TDI izomerek több órán keresztül viszonylag stabilak. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Vízzel érintkezve széndioxid keletkezik, amely szorosan lezárt tartályokban 
nyomásnövekedést okoz. Szétrobbanás veszély. Heves reakcióba léphet ammónia oldattal, elsődleges és másodlagos 
aminokkal, primer alkoholokkal és forró vízzel. 

10.4. Kerülendő körülmények: 40 °C feletti hőmérséklet (minőségi okokból). Nedvességtől távol tartandó. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: réz, cink, ón, savak, alkoholok, aminok, víz, lúgok, rézötvözetek, alumínium vegyületek, erős 

oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
11.1.  Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány vagy egér   LD50 > 2000 mg/kg  
Akut toxicitás –belégzéssel: 1 kategória 

Patkány   LC50 = 0.48 mg/l (1h) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Nyúl    LD50 > 2000 mg/kg  
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11.2. Irritáció/korrózió 
Bőrmarás / bőrirritáció: 2 kategória 

Nyulaknál irritáló hatású  
Súlyos szemsérülés / irritáció: 2 kategória 

Nyulaknál irritáló hatású  
11.3. Szenzibilizáció 

Légzőszervi szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáló 1 
A TDI potenciális légzőszervi szenzibilizáló állatokban és emberben egyaránt. Állatkísérletek azt mutatták, hogy 
kiválthatók bizonyos légzőszervi szenzibilizációra utaló reakciók, ha a TDI érintkezik a bőrrel, de nem világos, hogy ez 
hogyan kapcsolódhat az embereknél kiváltott asztmához. Az expozíció és a szenzibilizáció előfordulása közötti 
kapcsolatot még nem számszerűsítették (koncentráció, időtartam, kitettség mértéke, expozíciós útvonal). 
Bőr-szenzibilizáció: Bőr-szenzibilizáló 1 
Az állatkísérletek adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a TDI bőr- és légzőszervi szenzibilizációt okoz. Az emberek 
körében szerzett tapasztalatok egyértelműen bizonyítják a légzőszervi szenzibilizációt, bőr-szenzibilizációról ugyanakkor 
ritkán számolnak be. A munkahelyi szenzibilizáció kockázata miatt a vegyiparban mindennapi szinten különleges 
védőintézkedésekre van szükség, beleértve a védőkesztyű használatát és a hatékony szellőztetést. 

11.4. Mutagenitás: A 67/548/EGK Irányelv és Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet szerint nem került mutagén anyagként osztályozásra. 

11.5. Karcinogenitás: 2 karcinogén kat. 
Patkányok és egerek (belégzés) NOAEC = 1.086 mg/m3   (0.15 ppm) 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. A 67/548/EGK Irányelv (amely szerint besorolása R52-53) és Az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás alapján nincsen 
reprodukciót károsító hatása. 
Egy kétgenerációs vizsgálat szerint a termékenységre nincs hatással a patkányoknál.  
Egy fejlődés-toxikológiai vizsgálat szerint a fejlődésre nincs hatással (patkányok).  

11.7. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (STOT SE): STOT egy. 3  
A légutak helyi irritációja miatt a 67/548/EGK Irányelv szerint a megfelelő besorolása az R37, a 1272/2008/EK (CLP) 
rendelet szerint pedig a STOT 3 kategória. 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló 
adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A 67/548/EGK Irányelv és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ismételt expozíciót követően nem sorolható be 
szisztémás toxicitást okozó anyagként. Embereken a foglalkozási kockázat felmérésére az expozíció legmegfelelőbb 
módja az inhaláció. Állatokban a TDI-nek való ismételt kitettség hatása a légzőszervekre gyakorolt, helyi irritáció okozta 
hatásra korlátozódik, szisztémás toxicitásra utaló jeleket nem figyeltek meg. Az expozíciós utak közül a lenyelés és a 
bőrön át való érintkezés az értékelés szempontjából nem releváns. 

Patkányok és egerek (belégzés) LOAEC = 0.362 mg/m3  (0.05 ppm) 
(Célszervek: légzőszervek – orr) 

11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés): Amikor patkányoknak orális vagy inhalációs úton TDI-t 

adtak, a felszívódott radioaktívan jelzett anyag csak a vizeletben és a székletben választódott ki. Határozott különbségek 
mutatkoztak azonban az expozíciós út függvényében a vizelet útján történő kiválasztás kinetikai jellemzői, az 
anyagcsere-profilok és a plazma radioaktivitás profilok között. A TDI orális beadását követően az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonságainak köszönhetően hidrolízis útján TDA jött létre, illetve polikarbamid képződött a gyomorban. A TDA az, ami 
később felszívódik és az anyagcsere során lebomlik. Több tanulmány adatai is alátámasztják, hogy erre belégzés esetén 
nem kerül sor. Miközben a TDI kémiai reakciókészsége eleve kizárja, hogy szabad izocianát jusson be a tüdőből a 
nagyvérkörbe, feltételezhető, hogy a TDI a tüdőben összekapcsolódik vagy reakcióba lép olyan biológiai molekulákkal, 
amelyek azután bejutnak a nagyvérkörbe. Ennek egyik lehetséges útja a glutation-konjugátum formájában történő 
felszívódás. 
Számos jelentés számol be arról, hogy emberben megmérték a TDI plazma illetve hemoglobin adduktjait, vagy a 
vizeletben lévő metabolitokat. A módszer vizelet-biomarkerként savas vagy lúgos hidrolízissel felszabadított TDA-t 
használ, amelynek azután meghatározzák a mennyiségét. A légköri TDI-nek kitett emberek vizeletében nem találtak 
szabad TDA-t. Nem sikerült ugyan pontos összefüggést meghatározni az inhalációs expozíció és a biomarker között, de a 
vizeletben történő kiürülés egyértelműen nem sokkal korábban történt TDI-nek való kitettséget jelez, míg a vér-
biomarkerek az elmúlt néhány hétben történt kitettségre utalhatnak. 
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12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50 = 133 mg/l (96h) 
Hosszú távú toxicitás halakra: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú toxikológiai 
vizsgálatra kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi 
élőlényekre gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség. 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50 = 12.5 mg/l (48 h) 
Tengeri gerinctelenek  EC50/LC50 = 18.3 mg/l (48 h) 

Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Daphnia magna   NOEC = 1.1 mg/l (21nap) 

Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra: 
Édesvízi alga   EC50/LC50 = 4300 mg/l (96 h) 
Tengeri alga   EC50/LC50 = 3230 mg/l (96 h) 

Toxicitás az édesvízi növényekre (az algán kívül): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok   EC50/LC50 = 100 mg/l (3 h) 
12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A X. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú vizsgálatot kell javasolni, ha a kémiai 

biztonsági jelentéshez az I. melléklet szerint erre szükség van. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje 
kevesebb, mint egy perc. A TDI hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal 
kevésbé gyors. Az ilyen reakciók legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan 
polikarbamid képződés kopási problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI 
valószínűsíthetően nem kerül ki a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek 
kell lennie az anyag talajba és üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a 
poliuretángyártókat is – által szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították 
a PEC-értékeket. A megfelelő PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a 
tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás 
helyénvalónak látszik. 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 

Eisenia fetida   LC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatokról való lemondás. Lásd a 12.1.2. pontot. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

  Avena sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
  Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A IX. melléklet 2. szöveges oszlopa 
szerint a talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt hatást nem kell vizsgálni, ha a talaj nincsen közvetlenül vagy 
közvetve kitéve az anyagnak. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, ennélfogva heterogén reakciója vízzel vagy talajjal  kevésbé gyors. Az ilyen 
reakciók legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási 
problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki 
a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és 
üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által 
szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő 
PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, 
a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 
Toxicitás madarakra: A TDI madarakra gyakorolt hatására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható orális 
adatok. Kísérleti állatokkal folytatott vizsgálatok során nyert adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
Toxicitás emlősökre: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

12.1.4.  Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): 3 kategória (Daphnia magna 48 óra EC50= 12.5 mg/l)  

Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): 3 kategória. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek, de a 67/548/EGK EU irányelv és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendelet szerint R52-53. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat. 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: 

Felezési idő (DT50):  t1/2: kb. 0.5 perc 
Hidrolízis reakciósebessége: 24 h 300 K 

Fototranszformáció levegőben: 
 Felezési idő (DT50): 48 h 
(A vizsgálat szerint a felezési idő az [OH*] függvénye.) 
Fototranszformáció vízben és talajban: Az információ nem elérhető. 
Biodegradáció vízben: Kísérleti körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. 
Biodegradáció vízben és üledékben: A TDI jellegénél fogva nem hajlamos a biodegradációra, tehát megállapítható, hogy a 
TDI biológiailag nem bizonyul könnyen lebomlónak. Az üledék közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 
Biodegradáció talajban: A talaj közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 

A vizsgált anyag lebomlása 4 hónap után < 0.1%. 
A lebomlás összefoglalása: 

Abiotikus lebomlás: A TDI felezési ideje a légkörben az OH- gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes 
közegben a TDI reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 

Biotikus lebomlás: A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a TDI biológiailag nem bizonyul könnyen 
lebomlónak. Vizes közegben a TDI reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos 
szempontból indokolatlan. A TDI vizes közegben rendkívül instabil. Vizes közegben nagy molekulasúlyú, inaktív 
polikarbamidot és nyomokban toluol-diamint (TDA) képezve reakcióba lép.  

12.4. A talajban való mobilitás 
Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos szempontból 
indokolatlan. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI ugyanakkor 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal kevésbé gyors. Az ilyen reakciók 
legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. 
Ráadásul a TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási problémákhoz, valamint a szelepek és 
csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt 
rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és üledékbe való kijutásának is. Emellett 
a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az 
EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, 
egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék 
toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A kísérleti eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a 2,4-TDI potenciálisan 
nem PBT és nem vPvB. A végső PBT értékelés keretében további vizsgálat nem látszik szükségesnek. 

12.6. Egyéb káros hatások: A TDI várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 
elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 
hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 08 05 01 

13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos 
tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, 
mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
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14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1.  UN-szám: 2078 
14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: TOLUOL-DIIZOCIANÁT 

Nyelv: magyar 
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 

Osztályozási kód: T1 
14.4.  Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 6.1 
14.5.  Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS-szám: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A TDI szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 10 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 100 tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
 MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2. Rövidítések és betűszavak: 
 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: Szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
TDI: m-tolilidén diizocianát 
Tox.: Toxikus 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
 

 



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ® 1065  
 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 15 / 16 

16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A TDI izomer elegy (EC 247-722-4) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 

 
Osztályozás az 1207/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 1; H330 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrirrit. 2; H315 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2A; H319 Kísérleti adatok alapján. 
Légz. szenz.1; H334 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1; H317 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 2; H351 Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3; H335 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi – krónikus, 3; H412 Kötelezően előírt osztályozás. 
Vízi – akut, 3; H412 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 

R-mondatok: 
 
R26  Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R42/43  Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R40  A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
H-mondatok: 
 
H330  Belélegezve halálos. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
P-mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

ONGRONAT ® 1065 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól.

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1. 

H-3700 Kazincbarcika 

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 
1.1. Termékazonosító  

Anyagnév: m-tolilidén diizocianát 
Márkanév: ONGRONAT 1080 
Indexszám: 615-006-00-4 
EK-szám: 247-722-4 
CAS-szám: 26471-62-5 
CAS-név:  Benzene, 1,3-diisocyanatomethyl- (angol) 
IUPAC-név: Reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diisocyanate and 2-methyl-m-phenylene diisocyanate (angol) 

   A 4-metil-m-fenilén diizocianát és a 2-metil-m-fenilén diizocianát reakció elegye. 
REACH regisztrációs szám: 01-2119454791-34-0002 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: több összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

 
1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: intermedier. 

A TDI izomer elegy (TDI mixed isomer) olyan vegyi anyag, amelyet különféle alkalmazásokban és iparágakban sokféle 
célra használnak mind változatlan formában, mind pedig nagyobb molekulasúlyú oligomerekké és prepolimerekké 
alakítva. Leggyakoribb felhasználási formái a rugalmas habok, bevonatok, tömítőanyagok és ragasztók. Valamennyi 
alkalmazás a TDI izomer elegy -OH vagy -NH funkcióscsoportú reagensekkel végbemenő teljes polimerizációs reakcióján 
alapul, amelyek különböző fajta polimereket eredményeznek. 

 
1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

EF szám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Anyagszállítás 
formája az adott 
felhasználáshoz 
 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 

felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-ben 

1. 
TDI gyártás 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 8b, PROC 15 

ERC 2 
ERC 6c 
ERC 1 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában nem TDI gyártás 
 

2. 

Egyéb anyagok 
gyártása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6a 

SU 8 
SU 9 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 
 

nem Egyéb anyagok 
gyártása 
 

3. 

Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 10 
SU 3 

Önmagában 
Keverékben 
 

nem Formulálás, 
átcsomagolás és 
disztribúció 
 

4. 

Rugalmas hab 
ipari felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 14, PROC 15 
PROC 21 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Rugalmas hab 
ipari felhasználása 

5. 

Bevonatok ipari 
felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Bevonatok ipari 
felhasználása 
 

6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok ipari 
felhasználása 
 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 7 
PROC 8b, PROC 9 
PROC 10, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 
 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok ipari 
felhasználása 

7. 

Elasztomerek, TPU, 
poliamid, poliimid 
és szintetikus 
szálak ipari 
felhasználása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 4 
PROC 5, PROC 8b 
PROC 9, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Elasztomerek, TPU, 
poliamid, poliimid és 
szintetikus szálak ipari 
felhasználása 

8. 

Egyéb kompozit 
anyag ipari 
felhasználása 

PROC 1, PROC 2 
PROC 3, PROC 5 
PROC 8b, PROC 13 
PROC 14, PROC 15 

ERC 2 
ERC 3 
ERC 5 
ERC 6c 

SU 3 Önmagában 
Keverékben 

nem Egyéb kompozit anyag 
ipari felhasználása 
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1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás 
 

EF szám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat kategória 
Környezeti 
kibocsátási 
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Anyagszállításfor
mája az adott 
felhasználáshoz 

A későbbi hasznos 
élettartam releváns a 

felhasználás 
vonatkozásában? 

Expozíciós 
forgatókönyvre való 
hivatkozás a CSR-ben 

5. 
Bevonatok 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 5, PROC 8a 
PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben 
 

nem Bevonatok Szakmai 
felhasználás 

6. 

Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 4, PROC 5 
PROC 8a, PROC 10 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben 
 

nem Ragasztók és 
tömítőanyagok 
Szakmai felhasználás 

8. 

Egyéb kompozit 
anyag 
Szakmai 
felhasználás 

PROC 2, PROC 3 
PROC 5, PROC 8a 
PROC 14 

ERC 8c 
ERC 8f 
 

SU 22 Keverékben  
 
 

nem Egyéb kompozit anyag 
Szakmai felhasználás 

 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Biztonsági okokból az anyag sem önmagában, sem keverékben történő semmiféle 

fogyasztói felhasználása nem támogatott. Magánjellegű (háztartási) célokra nem használható. 
1.2.5. További információk 

A PROC, ERC és SU teljes szövege: lásd a mellékelt EF-ben. 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services  
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések:  

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 

 
Veszélyességi osztályok / 
kategóriák 

Figyelmeztető mondatok 

Akut tox. 1 H330 Belélegezve halálos. 
 

Bőrirrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
 

Szemirrit. 2A H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 

Légz. szenz.1 H334 Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és 
nehézlégzést okozhat. 

Bőrszenz.1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
 

Rákk. 2 H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós 
útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 

STOT egy. 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 
 

Vízi, krónikus 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz. 
 

Vízi, akut 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást 
okoz. 

 
Egyedi koncentráció-határértékek: 

Koncentráció tartomány: >= 0.1 % 
Veszélyességi kategóriák: Légz. szenz., 1 kat. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás 

 
Osztályozás R-mondatok 
T+ - Nagyon mérgező. R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

 

Xi – Irritatív. R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
 

 R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 
(szenzibilizáció). 
 

Rákkeltő hatás, 3. kat. R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
 

 R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan 
tartó károsodást okozhat. 

 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell  
  mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
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Egyedi koncentráció-határértékek 
Koncentráció tartomány (%): >= 25  
Osztályozás:            T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).  

Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R52/53 Veszélyes a környezetre; Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan 
tartó károsodást okozhat. 
 

   Koncentráció tartomány (%): >= 20— < 25  
Osztályozás: T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

Xi - Irritatív; R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
 

Koncentráció tartomány (%): >= 7— < 20  
Osztályozás:  T+ - Nagyon mérgező; R26 Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 

Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
 

Koncentráció tartomány (%): >= 1— < 7 
Osztályozás:  T - Mérgező; R23 Belélegezve mérgező (toxikus). 

Rákk. 3; R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 

 
Koncentráció tartomány (%): >= 0.1— < 1  
Osztályozás:  Xn - Ártalmas; R20 Belélegezve ártalmas. 

R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 
lehet). 

 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 

 
Termékazonosító: ONGRONAT 1080 
Anyag: m-tolilidén diizocianát 
Indexszám: 615-006-00-4 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

                  
 
    GHS06                                                   GHS08 
 
Figyelmeztetés: Veszély. 
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Figyelmeztető mondatok: 
 
H351 Feltehetően rákot okoz <meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
H330  Belélegezve halálos. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyag 
 
Indexszám: 615-006-00-4 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

m-tolilidén diizocianát 247-722-4 26471-62-5 > 99.5 

4-metil-m-fenilén diizocianát  209-544-5 584-84-9 > 79 
2-metil-m-fenilén diizocianát 202-039-0 91-08-7 < 21 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános tanács: Az elsősegélynyújtóknak védőkesztyűt, kiömlött anyagok esetén légzésvédelmet kell használniuk. A 
sérülteket ki kell vinni a veszélyzónából. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. 

4.1.1. Belégzés esetén: Az érintett személyt meg kell nyugtatni, és ki kell vinni a friss levegőre. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.2. Bőrre kerülés esetén: Az anyagot le kell törölni, azonnal le kell mosni polietilénglikollal, ha elérhető, majd bő vízzel le kell 

öblíteni. Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. 
4.1.3. Szembekerülés esetén: A szemet azonnal, bő vízzel legalább 10 percig öblögetni kell. A szemet közben nyitva kell tartani. 

Szemorvoshoz kell fordulni. 
4.1.4. Lenyelés esetén: A szájat azonnal ki kell öblíteni vízzel. Nem szabad hánytatni. Orvoshoz kell fordulni. 
4.1.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: Néhány órával később légzési nehézségek jelentkezhetnek. Tüdőödéma megelőzésére 

adjon inhalációs kortikoszteroid készítményt. Kezelés a tüneteknek megfelelően. Speciális ellenszer nem ismeretes. 
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4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Alhasi fájdalom, köhögés, hányinger, légszomj, torokfájás, 
hányás. Elengedhetetlen az orvosi megfigyelés, mivel a tüdőödéma és az asztma tünetei gyakran csak néhány órás 
késleltetéssel jelentkezhetnek. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 

 
 
5. Tűzvédelmi intézkedések 

 
5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag: Tűzoltópor, széndioxid, alkoholnak ellenálló hab, porlasztott víz. 
Nem megfelelő oltóanyag: Víz nem kerülhet a tartályba, mert kémiai reakció megy végbe! 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz hatására a következő anyagok szabadulhatnak fel: szén oxidok (CO, 
CO2) nitrogén oxidok (NO, NO2

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
 stb.), szénhidrogének, izocianát gőzök és hidrogén-cianid. 

Speciális védőfelszerelések: Sűrített levegős önmentő készülék és a vegyi anyagnak ellenálló ruházat kötelező. 
5.4. További információ: A tűznek kitett tartályokat víz permetezésével hűteni kell. Az égési törmeléket és a szennyezett 

oltóvizet a hivatalos előírások szerint kell eltakarítani. 
Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: „C” (Tűzveszélyes). 
 
 

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Egyéni védőeszközök, többek között 
légzőkészülék használata kötelező. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Védőruházat és légzőkészülék használata kötelező. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Meg kell akadályozni, hogy az anyag csatornába/vízelvezetőbe kerüljön. A kiömlött 

anyagot oltóhabbal be kell fedni, ha elérhető. Abszorbens vegyi anyag vagy homok hozzáadása után vödörbe kell 
lapátolni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba került anyagot homokkal vagy 
földdel fel kell itatni, összegyűjtés után ammónium-hidroxiddal kell kezelni, és veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.1. A megfelelő elhatárolási módszerek: Szilárd formában a szilárd részekkel óvatosan kell bánni. Használjanak porszívót. 
6.3.2. A megfelelő szennyezésmentesítési eljárások: A szennyezett területet 3-10%-os ammónium-hidroxid, 30-40%-os etanol 

vagy izopropil-alkohol vizes oldatával meg kell tisztítani, majd vízzel fel kell mosni. A tisztításhoz használt anyagot 
veszélyes hulladékként kell kezelni. 

6.3.3. Egyéb információk: Az edényeket nem szabad szorosan lezárni, mivel az anyag lassú bomlása során széndioxid 
szabadul fel: nyomásnövekedés veszélye! A veszélyes hulladékra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell 
megsemmisíteni. 

6.4. Hivatkozás más pontokra: n/a. 
 
 
7. Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: A feldolgozógépek mellett gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Gondoskodni kell a raktárak és 

a munkaterület alapos szellőztetéséről. Kerülni kell az aeroszol keletkezését. Melegített termék kezelésekor és a termék 
permetezésekor légzésvédőt kell viselni. Óvni kell a nedvességtől. Fennáll a robbanás veszélye, ha az anyag vízzel 
szennyeződik és gázmentesen elzárják. Az izocianátból frissen gyártott termékek tartalmazhatnak nem teljesen 
végbement reakcióból származó izocianátokat és egyéb veszélyes anyagokat. A teljesen hőkezelt poliuretánok 
kezeléséhez (a gyártás után 24 órával) általában nem szükséges egyéni védőeszköz. 

7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A teljesen elszennyeződött ruházatot azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a 
műszak végén kötelező az arc- és kézmosás. 
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7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Száraz, jól szellőztetett raktárban, 
szorosan lezárt fémhordókban és tartályokban, nitrogénpárna alatt tárolható. A kinyitott tartályokat gondosan kell 
visszazárni és a szivárgás megelőzése érdekében függőleges helyzetben kell tárolni. Tilos az anyagot címke nélküli 
tartályokban tárolni. Nem megfelelő tartály anyagok: réz, rézötvözet és galvanizált felületek. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Lásd a mellékelt EF-ben. 
 
 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 
A lényeges expozíciós útvonalak: 
 Humán expozíció: belégzés útján. 

Környezeti expozíció: levegő által. 
 Az expozíció mintázata: véletlen/ritka. 

 Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Anyag: toluol-2,6-diizocianát 
CAS-szám: 91-08-7 
Anyag: 4-metil-m-fenilén diizocianát 
CAS-szám: 584-84-9 
 
 

Országok Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 
ppm mg/m ppm 3 mg/m

Ausztria 

3 

0.005 0.035 0.02 0.17 
Belgium 0.005 0.037 0.02 0.14 
Dánia 0.005 0.035 0.01 0.07 
Franciaország 0.01 0.08 0.02 0.16 
Németország 0.005 0.035 0.005 (1) 0.035 (1) 
Magyarország    0.035 
Olaszország 0.02 0.16  0.01 
Lengyelország 0.035 0.070
Spanyolország 0.005 0.036 0.02 0.14 
Svédország 0.002 0.014 (0.005) (0.04) 

 
(1) 15 perces átlagérték 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx 
 
TWA érték: 0.02 mg/m3 (EH40/UK) 
STEL érték: 0.07 mg/m3 (EH40/UK) 
 

8.1.1. DNEL/PNEC-értékek: 
Dolgozók: 
Akut/rövid távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.14 mg/m3 
Akut/rövid távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.14 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - szisztematikus hatások (belégzés): DNEL 0.035 mg/m3 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások (belégzés):  DNEL 0.035 mg/m3 
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Lakosság: 
Hosszú távú expozíció - lokális hatások: A 2,4- és a 4,4-MDI lakossági expozíciója még nem ismert. 

 
PNEC víz (édesvíz): 0.0125 mg/l 
PNEC víz (tengervíz): 0.00125 mg/l 
PNEC víz (váltakozó kibocsátás): 0.125 mg/l 
PNEC STP: 1 mg/l 
PNEC üledék: Mivel a TDI reakcióba lép a vízzel, a víz és a TDI érintkezését szigorúan ellenőrizni kell. Emellett a TDI víz 
jelenlétében polimerizálódik, tehát minden valószínűség szerint elhanyagolható a TDI üledéknek való kitettsége. A TDI-re 
vonatkozó PNEC üledék tehát kísérleti úton nem határozható meg. Az egyensúly megoszláson alapuló módszer 
alkalmazása nem látszik megfelelőnek, tekintettel a TDI hidrolitikus instabilitására. 
PNEC talaj: 1 mg/kg talaj (száraz súly) 
PNEC orális: Állatkísérletekben kapott adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése  
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A feldolgozó gépeknél gondoskodni kell megfelelő elszívó szellőztetésről. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 
8.2.2.1. Szem / Arc védelem: oldalvédőkkel ellátott védőszemüveg (keretes védőszemüveg) (pl. EN 166). 
8.2.2.2. Bőrvédelem: 

Kézvédelem: kémiailag ellenálló védőkesztyű (EN 374). 
Megfelelő anyagból, amely hosszantartó közvetlen hatásnak is ellenáll (Javasolt: 
Védőindex: 6, amely az EN 374 szabvány szerint > 480 percnyi áteresztési időnek felel meg): 

nitrilgumi (NBR) – 0,4 mm vastagságú; 
butilkaucsuk (butil) – 0,7 mm vastagságú; 
kloropréngumi (CR) – 0,5 mm vastagságú. 
Nem megfelelő anyagok: polivinilklorid (PVC) – 0,7 mm vastagság. 

Testvédelem: védő lábbeli (pl. az EN 20346 szerint). 
8.2.2.3. Légzésvédelem: szűrőbetét szerves gázok ellen részecskeszűrővel, legalább A2P2 (EN 143 vagy 149). 
8.2.2.4. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Az izocianátból frissen 

gyártott termékek kezeléséhez javasolt a testvédelem és a kémiailag ellenálló védőkesztyűk használata. A felsorolt 
egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol 
tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le 
kell venni. Munkaközi szünetek előtt és a műszak végén kezet és arcot kell mosni. A műszak végén a bőrfelületet le 
kell mosni, és bőrápoló anyagot kell használni. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: A helyi és országos szabályzatok szerint. 
 
 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés: 

Fizikai állapot:   folyadék (20°C, 1013 hPa) 
Szín:    tiszta és színtelen 
Szag:    átható, erős 
Szagküszöb-érték:   nincs adat 

9.1.2. Alapadatok: 
pH (20 o

Olvadáspont/fagyáspont:   12-14 °C 
C):     Adatelhagyás.  A REACH mellékletei nem írják elő. 

Forrástartomány:    252 - 254°C (1013 hPa) 
Lobbanáspont (zárt téri):   132 °C (997 hPa) 
Párolgási sebesség:   Nincs adat. 
Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes. A REACH XI. mellékletének 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományosan nem 
indokolható, mivel az anyag szerkezeti jellemzői és a kezelése során szerzett tapasztalatok alapján nem várható 
gyulladás. 

Gőznyomás:    0.015 hPa (20o

Gőzsűrűség (levegő=1):   Nincs adat. 

C) 

Sűrűség:     1.21 g/cm

  

3 
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Vízben oldhatóság:    124 mg/l (25°C) 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log Pow):  3.43 (22°C) 

Öngyulladási hőmérséklet:   >595 °C (1013 hPa) 
Bomlási hőmérséklet:   230°C 

Viszkozitás:    3 mPa.s (25o

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a 
robbanásveszélyes tulajdonságok megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, ha a molekulában nincsenek 
robbanásveszélyes tulajdonságú kémiai csoportok.  

C, dinamikus) 

Oxidáló tulajdonságok: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint az oxidáló tulajdonságok 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell lefolytatni, amennyiben az anyag kémiai szerkezete alapján nem tud 
exoterm reakcióba lépni gyúlékony anyagokkal. 
 

9.2. Egyéb információk 
Felületi feszültség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a felületi feszültségre vonatkozó 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapján felületi aktivitás nem várható és előre nem jelezhető, 
és ez az anyagnak nem az egyik kívánt tulajdonsága. 
Oxidációs-redukciós potenciál: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Granulometria: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgálatot nem kell 
elvégezni, mivel az anyagot nem szilárd, vagy szemcsés formában hozzák forgalomba, illetve használják fel. 
Disszociációs állandó: Nem alkalmazható. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociációs állandó 
megállapítására szolgáló vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonságai miatt tudományos 
vizsgálat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges. 
 
 

10. Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség: Az anyag víz, savak, lúgok és hő hatására polimerizálódhat, ekkor tűz- és robbanásveszélyes. 
10.2. Kémiai stabilitás: A légkörben a TDI felezési ideje az OH-gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes közegben a TDI 

reakcióba lép, melynek következtében túlnyomórészt oldhatatlan és inaktív polikarbamid keletkezik. Vizsgálták, hogy 
milyen az anyag stabilitása különböző szerves oldószerekben feloldva. A TDI izomerek DMSO-ban (dimetil-szulfoxid) 
feloldva nem stabilak, a bomlás felezési ideje percekben mérhető. A DMSO víztartalma befolyásolja a bomlás ütemét. 
EGDME (etilénglikol-dimetiléter) oldószerben a TDI izomerek több órán keresztül viszonylag stabilak. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Vízzel érintkezve széndioxid keletkezik, amely szorosan lezárt tartályokban 
nyomásnövekedést okoz. Szétrobbanás veszély. Heves reakcióba léphet ammónia oldattal, elsődleges és másodlagos 
aminokkal, primer alkoholokkal és forró vízzel. 

10.4. Kerülendő körülmények: 40 °C feletti hőmérséklet (minőségi okokból). Nedvességtől távol tartandó. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: réz, cink, ón, savak, alkoholok, aminok, víz, lúgok, rézötvözetek, alumínium vegyületek, erős 

oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírásoknak/utasításoknak megfelelő tárolás és kezelés esetén nincsenek veszélyes 

bomlástermékek. 
 
 
11. Toxikológiai adatok 
 
11.1.  Akut toxicitás 

Akut toxicitás – szájon át: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Patkány vagy egér    LD50 > 2000 mg/kg  
Akut toxicitás –belégzéssel: 1 kategória 

Patkány   LC50 = 0.48 mg/l (1h) 
Akut toxicitás – bőrön át: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. 

Nyúl    LD50 > 2000 mg/kg  
11.2. Irritáció/korrózió 

Bőrmarás / bőrirritáció: 2 kategória 
Nyulaknál irritáló hatású  

Súlyos szemsérülés / irritáció: 2 kategória 
Nyulaknál irritáló hatású  

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ®1080 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 10 / 16 

11.3. Szenzibilizáció 
Légzőszervi szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáló 1 
A TDI potenciális légzőszervi szenzibilizáló állatokban és emberben egyaránt. Állatkísérletek azt mutatták, hogy 
kiválthatók bizonyos légzőszervi szenzibilizációra utaló reakciók, ha a TDI érintkezik a bőrrel, de nem világos, hogy ez 
hogyan kapcsolódhat az embereknél kiváltott asztmához. Az expozíció és a szenzibilizáció előfordulása közötti 
kapcsolatot még nem számszerűsítették (koncentráció, időtartam, kitettség mértéke, expozíciós útvonal). 
Bőr-szenzibilizáció: Bőr-szenzibilizáló 1 
Az állatkísérletek adatai egyértelműen bizonyítják, hogy a TDI bőr- és légzőszervi szenzibilizációt okoz. Az emberek 
körében szerzett tapasztalatok egyértelműen bizonyítják a légzőszervi szenzibilizációt, bőr-szenzibilizációról ugyanakkor 
ritkán számolnak be. A munkahelyi szenzibilizáció kockázata miatt a vegyiparban mindennapi szinten különleges 
védőintézkedésekre van szükség, beleértve a védőkesztyű használatát és a hatékony szellőztetést. 

11.4. Mutagenitás: A 67/548/EGK Irányelv és Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK rendelet szerint nem került mutagén anyagként osztályozásra. 

11.5. Karcinogenitás: 2 karcinogén kat. 
Patkányok és egerek (belégzés) NOAEC = 1.086 mg/m3   (0.15 ppm) 

11.6. Reprodukciós toxicitás: Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás 
kritériumai nem teljesülnek. A 67/548/EGK Irányelv (amely szerint besorolása R52-53) és Az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás alapján nincsen 
reprodukciót károsító hatása. 
Egy kétgenerációs vizsgálat szerint a termékenységre nincs hatással a patkányoknál.  
Egy fejlődés-toxikológiai vizsgálat szerint a fejlődésre nincs hatással (patkányok).  

11.7. Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció (STOT SE): STOT egy. 3  
A légutak helyi irritációja miatt a 67/548/EGK Irányelv szerint a megfelelő besorolása az R37, a 1272/2008/EK (CLP) 
rendelet szerint pedig a STOT 3 kategória. 

11.8. Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció (STOT RE): Nem sorolták be veszélyességi osztályba. A rendelkezésre álló 
adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
A 67/548/EGK Irányelv és az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ismételt expozíciót követően nem sorolható be 
szisztémás toxicitást okozó anyagként. Embereken a foglalkozási kockázat felmérésére az expozíció legmegfelelőbb 
módja az inhaláció. Állatokban a TDI-nek való ismételt kitettség hatása a légzőszervekre gyakorolt, helyi irritáció okozta 
hatásra korlátozódik, szisztémás toxicitásra utaló jeleket nem figyeltek meg. Az expozíciós utak közül a lenyelés és a 
bőrön át való érintkezés az értékelés szempontjából nem releváns. 

Patkányok és egerek (belégzés) LOAEC = 0.362 mg/m3  (0.05 ppm) 
(Célszervek: légzőszervek – orr) 

11.9. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.10. Toxikokinetika (felszívódás, anyagcsere, eloszlás és kiürülés): Amikor patkányoknak orális vagy inhalációs úton TDI-t 

adtak, a felszívódott radioaktívan jelzett anyag csak a vizeletben és a székletben választódott ki. Határozott különbségek 
mutatkoztak azonban az expozíciós út függvényében a vizelet útján történő kiválasztás kinetikai jellemzői, az 
anyagcsere-profilok és a plazma radioaktivitás profilok között. A TDI orális beadását követően az anyag fizikai-kémiai 
tulajdonságainak köszönhetően hidrolízis útján TDA jött létre, illetve polikarbamid képződött a gyomorban. A TDA az, ami 
később felszívódik és az anyagcsere során lebomlik. Több tanulmány adatai is alátámasztják, hogy erre belégzés esetén 
nem kerül sor. Miközben a TDI kémiai reakciókészsége eleve kizárja, hogy szabad izocianát jusson be a tüdőből a 
nagyvérkörbe, feltételezhető, hogy a TDI a tüdőben összekapcsolódik vagy reakcióba lép olyan biológiai molekulákkal, 
amelyek azután bejutnak a nagyvérkörbe. Ennek egyik lehetséges útja a glutation-konjugátum formájában történő 
felszívódás. 
Számos jelentés számol be arról, hogy emberben megmérték a TDI plazma illetve hemoglobin adduktjait, vagy a 
vizeletben lévő metabolitokat. A módszer vizelet-biomarkerként savas vagy lúgos hidrolízissel felszabadított TDA-t 
használ, amelynek azután meghatározzák a mennyiségét. A légköri TDI-nek kitett emberek vizeletében nem találtak 
szabad TDA-t. Nem sikerült ugyan pontos összefüggést meghatározni az inhalációs expozíció és a biomarker között, de a 
vizeletben történő kiürülés egyértelműen nem sokkal korábban történt TDI-nek való kitettséget jelez, míg a vér-
biomarkerek az elmúlt néhány hétben történt kitettségre utalhatnak. 
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12. Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Rövid távú toxicitás halakra: 
  Édesvízi halak   LC50 = 133 mg/l (96h) 
Hosszú távú toxicitás halakra: Adatelhagyás. A REACH IX. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú toxikológiai 
vizsgálatra kell javaslatot tenni, amennyiben az I. melléklet szerinti kémiai biztonsági értékelés azt jelzi, hogy a vízi 
élőlényekre gyakorolt hatások további vizsgálatára van szükség. 
Rövid távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 

Édesvízi gerinctelenek  EC50/LC50 = 12.5 mg/l (48 h) 
Tengeri gerinctelenek  EC50/LC50 = 18.3 mg/l (48 h) 

Hosszú távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Daphnia magna   NOEC = 1.1 mg/l (21nap) 

Toxicitás édesvízi algára és cianobaktériumra: 
Édesvízi alga   EC50/LC50 = 4300 mg/l (96 h) 
Tengeri alga   EC50/LC50 = 3230 mg/l (96 h) 

Toxicitás az édesvízi növényekre (az algán kívül): Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 
Toxicitás a mikroorganizmusokra: 

Mikroorganizmusok   EC50/LC50 = 100 mg/l (3 h) 
12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A X. melléklet 2. oszlopa szerint hosszú távú vizsgálatot kell javasolni, ha a kémiai 

biztonsági jelentéshez az I. melléklet szerint erre szükség van. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje 
kevesebb, mint egy perc. A TDI hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal 
kevésbé gyors. Az ilyen reakciók legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan 
polikarbamid képződés kopási problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI 
valószínűsíthetően nem kerül ki a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek 
kell lennie az anyag talajba és üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a 
poliuretángyártókat is – által szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították 
a PEC-értékeket. A megfelelő PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a 
tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás 
helyénvalónak látszik. 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás 
A talajban élő makroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok, kivéve az ízeltlábúakat: 

Eisenia fetida   LC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
Szárazföldi ízeltlábúakra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatokról való lemondás. Lásd a 12.1.2. pontot. 
Szárazföldi növényekre vonatkozó toxicitás:  

  Avena sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 
  Lactuca sativa   EC50 > 1000 mg/kg talaj száraz súly (14 nap) 

A talajban élő mikroorganizmusokra vonatkozó toxikológiai adatok: Adatelhagyás. A IX. melléklet 2. szöveges oszlopa 
szerint a talajban élő mikroorganizmusokra gyakorolt hatást nem kell vizsgálni, ha a talaj nincsen közvetlenül vagy 
közvetve kitéve az anyagnak. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, ennélfogva heterogén reakciója vízzel vagy talajjal  kevésbé gyors. Az ilyen 
reakciók legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. A TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási 
problémákhoz, valamint a szelepek és csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki 
a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és 
üledékbe való kijutásának is. Emellett a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által 
szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő 
PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, 
a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 
Toxicitás madarakra: A TDI madarakra gyakorolt hatására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható orális 
adatok. Kísérleti állatokkal folytatott vizsgálatok során nyert adatok azt mutatják, hogy a TDI orális toxicitása alacsony. 
Toxicitás emlősökre: Adatelhagyás. A REACH mellékletei nem írják elő. 

12.1.4.  Következtetés az osztályozásra:  
 Veszélyes a vízi környezetre (akut): 3 kategória (Daphnia magna 48 óra EC50= 12.5 mg/l)  

Veszélyes a vízi környezetre (krónikus): 3 kategória. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek, de a 67/548/EGK EU irányelv és az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
szóló 1272/2008/EK rendelet szerint R52-53. Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó 
károsodást okozhat. 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Hidrolízis: 

Felezési idő (DT50):  t1/2: kb. 0.5 perc 
Hidrolízis reakciósebessége: 24 h 300 K 

Fototranszformáció levegőben: 
 Felezési idő (DT50): 48 h 
(A vizsgálat szerint a felezési idő az [OH*] függvénye.) 
Fototranszformáció vízben és talajban: Az információ nem elérhető. 
Biodegradáció vízben: Kísérleti körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. 
Biodegradáció vízben és üledékben: A TDI jellegénél fogva nem hajlamos a biodegradációra, tehát megállapítható, hogy a 
TDI biológiailag nem bizonyul könnyen lebomlónak. Az üledék közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 
Biodegradáció talajban: A talaj közvetlen és közvetett kitettsége nem valószínűsíthető. 
A vizsgált anyag lebomlása 4 hónap után < 0.1%. 
A lebomlás összefoglalása:  
Abiotikus lebomlás: A TDI felezési ideje a légkörben az OH- gyökökkel való reakciója miatt két nap. Vizes közegben a TDI 
reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 
Biotikus lebomlás: A vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a TDI biológiailag nem bizonyul könnyen lebomlónak. 
Vizes közegben a TDI reagál, és főként oldhatatlan és inaktív polikarbamidot képez. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos 
szempontból indokolatlan. A TDI vizes közegben rendkívül instabil. Vizes közegben nagy molekulasúlyú, inaktív 
polikarbamidot és nyomokban toluol-diamint (TDA) képezve reakcióba lép.  

12.4. A talajban való mobilitás 

Adszorpció/deszorpció: Adatelhagyás. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgálat tudományos szempontból 
indokolatlan. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizálódik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI ugyanakkor 
hidrofób anyag, vízben rosszul oldódik, tehát heterogén reakciója vízzel vagy talajjal kevésbé gyors. Az ilyen reakciók 
legfőbb terméke az oldhatatlan polikarbamid. 
Ráadásul a TDI gyártása során az oldhatatlan polikarbamid képződés kopási problémákhoz, valamint a szelepek és 
csővezetékek elzáródásához vezetne, ezért a TDI valószínűsíthetően nem kerül ki a lefolyókba. Mivel a gyártás zárt 
rendszerekben történik, elhanyagolható mértékűnek kell lennie az anyag talajba és üledékbe való kijutásának is. Emellett 
a TDI gyártók és feldolgozók – beleértve a poliuretángyártókat is – által szolgáltatott mért kibocsátási adatok alapján az 
EUSES program segítségével kiszámították a PEC-értékeket. A megfelelő PEC/PNEC hányadosok rendkívül alacsonyak, 
egynél kisebbek lennének. Tekintettel a tudományos és expozíciós érvekre, a hosszú távú hal/növény/talaj és üledék 
toxikológiai vizsgálatoktól való elállás helyénvalónak látszik. 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A kísérleti eredmények alapján megállapítást nyert, hogy a 2,4-TDI potenciálisan 
nem PBT és nem vPvB. A végső PBT értékelés keretében további vizsgálat nem látszik szükségesnek. 

12.6. Egyéb káros hatások: A TDI várhatóan nincs hatással a globális felmelegedésre, a sztratoszféra ózonrétegének 
elvékonyodására vagy a troposzférában ózon felhalmozódására. 

 
 

13. Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A használhatatlanná vált terméket és a termék tárolására használhatatlan, szennyezett 
hordót veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozó uniós és regionális szabályozásoknak 
megfelelően. 
Európai Hulladékkatalógus kód (EWC): 08 05 01 

13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: A szennyezett csomagolást a lehető legalaposabban ki kell üríteni; ezt követően alapos 
tisztítás után újrahasználatra átadható. Az anyagmentesített, arra alkalmas tisztító eljárással (pl. gőzöléssel, 
mosófolyadékkal való kezelés, stb.) kezelt göngyöleg nem veszélyes hulladék. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: Megfelelő égetőműben elégethető, betartva a helyi hatóságok előírásait. 
 
 

  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ®1080 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 13 / 16 

14. Szállítási információk 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 

14.1.  UN-szám: 2078 
14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: TOLUOL-DIIZOCIANÁT 

Nyelv: magyar 
14.3.  Szállítási veszélyességi osztály(ok): 6.1 

Osztályozási kód: T1 
14.4.  Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 6.1 
14.5.  Környezeti veszélyek 

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

EmS-szám: F-A, S-A 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 

 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 
15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1. Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A TDI szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna) a 
6. és 7. cikk értelmében: 10 tonna, 
a 9. cikk értelmében: 100 tonna. 

 
15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 

 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ISOPA irányelvek (www.isopa.org) 
 MDI&TDI Safety, Health and Environment, John Wiley & Sons Ltd. 2003 
 ESIS – European Chemical Substances Information System (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) (Európai Vegyianyag-

információs Rendszer) 
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15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 
 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet
 

 A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

15.1.4. Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 

16. Egyéb információk 
16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 
16.2. Rövidítések és betűszavak: 

 
CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
CSR: Kémiai biztonsági értékelés 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
Irrit.: Irritáló 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
Légz.: Légzőszervi 
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás koncentrációja 
MK-érték: Maximális koncentráció értéke 
NCO: Nemzetközi vállalat, amely ügyfélszolgálati szolgáltatásokat nyújt. 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték 
STOT: Célszervi toxicitás 
STOT egy: Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció 
STOT ism: Célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció 
STP: Szennyvízkezelő telepek 
SU: Felhasználási szektor 
Szenz.: Szenzibilizáció 
TDI: m-tolilidén diizocianát 
Tox.: Toxikus 
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A TDI izomer elegy (EC 247-722-4) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1207/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 

 
Osztályozás az 1207/2008/EK rendelet 
szerint 

Osztályozási eljárás 

Akut tox. 1; H330 Kísérleti adatok alapján.
Bőrirrit. 2; H315 Kísérleti adatok alapján. 
Szemirrit. 2A; H319 Kísérleti adatok alapján. 
Légz. szenz.1; H334 Kísérleti adatok alapján. 
Bőrszenz. 1; H317 Kísérleti adatok alapján. 
Rákk. 2; H351 Kísérleti adatok alapján. 
STOT egy. 3; H335 Kísérleti adatok alapján. 
Vízi – krónikus, 3; H412 Kötelezően előírt osztályozás. 
Vízi – akut, 3; H412 Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 

R-mondatok: 
 
R26  Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). 
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
R42/43  Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció). 
R40  A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. 
R52/53  Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
S-mondatok: 
 
S1/2  Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S23  A keletkező gőzt nem szabad belélegezni. 
S36/37  Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 
S61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot. 
H-mondatok: 
 
H330  Belélegezve halálos. 
H315  Bőrirritáló hatású. 
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H334  Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehézlégzést okozhat. 
H317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H412  Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H335  Légúti irritációt okozhat. 
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > szájon át. 
P-mondatok: 
 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P284  Légzésvédelem használata kötelező. 
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő helyen. 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
 
 
 
  
 
  



BIZTONSÁGI ADATLAP (SDS)  
ONGRONAT ®1080 

 Verzió 1.0 –2010.11.30. 16 / 16 

 

Nyelv: Magyar 

Dátum:  2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 
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Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 

 

Készítette: 

 

BorsodChem Zrt. 

Bolyai tér 1.

H-3700 Kazincbarcika

Magyarország 

Telefon: +36-48 511 211 

Fax: +36-48 511 511 
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1. AZ ANYAG AZONOSÍTÁSAAZ ANYAG AZONOSÍTÁSAAZ ANYAG AZONOSÍTÁSAAZ ANYAG AZONOSÍTÁSA    ÉSÉSÉSÉS

 

1.1. A termék azonosítása 
Anyag neve:   TOLU
Terméknév:   TOLU
Termékkód:   601
EINECS szám:   203
CAS szám:   108
CAS szerinti neve:   Tolu
IUPAC szerinti neve:  Metilbenzol
Regisztrációs szám:  01
Anyagfajta:   Összetétel:
    Származás

 

1.2. Az anyag lényeges azonosított felhasználása illetve
 

1.2.1. Az anyag lényeges azonosított felhasználása
Toluol felhasználásra kerül számos kémiai 
valamint mint az oldószer a festék- és lakkiparban, illetve mint az motorüzemanyagok ok
A 16. szakasz tartalmazza a felhasználási deszkriptorok li
 

1.2.2. Az anyag ellenjavallt felhasználása
A REACH Rendelet XVII. Mellékletével összhangban a 
anyagként vagy keverékekben a 0,1%-
kerül a közforgalomra szánt adagolós aeroszol formájú 

 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
A cég azonosítása:  Petrochemia 

Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn 
LENGYELORSZÁG
Tel +48 77
Fax. +48 77

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
    

A cég sürgősségi telefonszámaA cég sürgősségi telefonszámaA cég sürgősségi telefonszámaA cég sürgősségi telefonszáma::::    +48 77 488 64 32;
+48 697 986

    

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi:Instytut Medycyny Pracy w Łodzi:Instytut Medycyny Pracy w Łodzi:Instytut Medycyny Pracy w Łodzi:        

(Munkaegészségügyi Intézet Łódzban
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ÉSÉSÉSÉS    A VÁLLALAT AZONOSÍTÁA VÁLLALAT AZONOSÍTÁA VÁLLALAT AZONOSÍTÁA VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA SA SA SA      

TOLUOL 
TOLUOL 
601-021-00-3 
203-625-9 
108-88-3 
Toluol 
Metilbenzol 
01-2119471310-51-0024 
Összetétel: egykomponensű anyag 
Származás: szerves anyag 

Az anyag lényeges azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag lényeges azonosított felhasználása 
Toluol felhasználásra kerül számos kémiai szintézis alapanyagaként (TDA, TDI, DNT, TNT, benzol

és lakkiparban, illetve mint az motorüzemanyagok oktánszámát növelő összetevője
zakasz tartalmazza a felhasználási deszkriptorok listáját.  

ellenjavallt felhasználása 
A REACH Rendelet XVII. Mellékletével összhangban a toluol tömegesen nem hozható forgalomba és nem hasz

-kal egyenlő vagy ennél magasabb koncentrációban akkor, amikor felhasználásra 
aeroszol formájú ragasztószerekben vagy festékekben.  

A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Petrochemia – Blachownia S.A. 
Szkolna 15 

225 Kędzierzyn - Koźle 
LENGYELORSZÁG 

+48 77 488 68 01 
Fax. +48 77 488 67 21 

i adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: reach@petrochemia-bl.com.pl  

+48 77 488 64 32; 
+48 697 986 566 

    +48 42 657 99 00 
) +48 42 631 47 67 
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 ellenjavallt felhasználása  

benzol, xilolok gyártása), 
tánszámát növelő összetevője.   

toluol tömegesen nem hozható forgalomba és nem használható 
kal egyenlő vagy ennél magasabb koncentrációban akkor, amikor felhasználásra 
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2.2.2.2. A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA VESZÉLY AZONOSÍTÁSA VESZÉLY AZONOSÍTÁSA VESZÉLY AZONOSÍTÁSAAAA    

 

2.1 Az anyag veszélyességi besorolása
 

1.2.3. Az anyag 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerinti besor
 

FIZIKAI / KÉMIAI VESZÉLYEK 
Gyúlékonyság  Fokozottan tűzveszélyes fol
 

EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ VESZÉLYEK 
Termékenységre gyakorolt mérgező hatás
Célszervi toxicitás 
egyszeri expozíció  
Célszervi toxicitás 
ismétlődő expozíció 

Aspirációs veszély  
Bőrizgató hatás    
 

KÖRNYEZETI VESZÉLYEK 
Az anyag nincs besorolva a környezetre veszélyes an

 

1.2.4. Az anyag besorolása a 67/548/
 

FIZIKAI / KÉMIAI VESZÉLYEK 
Gyúlékonyság   F; R11 

EGÉSZSÉGET ÉRINTŐ VESZÉLYEK 
Termékenységre gyakorolt mérgező hatás
Toxicitás – ismételhető dózis 

Akut toxicitás 

 
Irritáló / maró hatás   
 

KÖRNYEZETI VESZÉLYEK 
Az anyag nincs besorolva a környezetre veszélyes an

 

2.2 Címkézési elemek 
 

2.2.1. A címkeelemek a 1272/2008
 
A termék azonosítója: TOLUOL 
Az anyag elnevezése:  Toluol 
Termékkód   601-021-00

 
  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

    

Az anyag veszélyességi besorolása 

Az anyag 1272/2008/EK (GHS) rendelet szerinti besorolása 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék Kat. 2; H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és g

Termékenységre gyakorolt mérgező hatás: Repr. Kat. 2; H361 Feltehetően károsítja a születend

 STOT Single Exp. Kat 3; H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat

STOT Repr. Exp. Kat 2; H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén
(központi idegrendszer) károsíthatja a szerveket

 Asp. Tox. Kat. 1; H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos leh
 Skin Irrit. Kat. 2; H315 Bőrirritáló hatású 

Az anyag nincs besorolva a környezetre veszélyes anyagok közé.  

67/548/EGK irányelv szerint  

F; R11 Tűzveszélyes 

Termékenységre gyakorolt mérgező hatás Repr. 3; R63 A születendő gyermeket károsíthatja
Xn; R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos 
egészségkárosodást okozhat 
Xn; R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a lég
beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.  
R67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak

 Xi; R38 Bőrizgató hatású.  

Az anyag nincs besorolva a környezetre veszélyes anyagok közé.  

1272/2008/EK (GHS) rendeletnek megfelelően 

00-3 
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zveszélyes folyadék és gőz. 

en károsítja a születendő gyermeket 

Álmosságot vagy szédülést okozhat.  

vagy hosszabb expozíció esetén 
szerveket 

a légutakba kerülve halálos leh. 

A születendő gyermeket károsíthatja 
Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos 

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba 

Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak 
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GHS piktogram: 
 

  
             GHS02              

 

Figyelmeztetés:  
Veszély 

 

Figyelmeztető mondat: 
H304  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos leh.
H315  Bőrirritáló hatású. 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz
H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (központi 
 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat: 
P202 Ne használja addig, amíg 

értette.  
P210   Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/
P243   Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvint
P260   A por/füst/köd/permet beléleg
P280   Védőkeszty
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 

távolítani/le kell vetni. A b
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPON
P304+P340:  BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss leveg

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lé
P308+P313  Expozíció vagy ann
 

2.2.2. Címkeelemek a 67/548/EGK irányelvnek megfelelően
 
A termék azonosítója: BENZOL 
Az anyag elnevezése: Benzol 
EINECS szám  200-753-7 (EC
 

Veszélyjelek és -szimbólumok 
 

   
F: Tűzveszélyes   Xn: 

Xi: 

 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

  
           GHS08                GHS07

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos leh. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
zédülést okozhat. 

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (központi idegrendszer) károsíthatja a szerveket

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta 

l/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni
A por/füst/köd/permet belélegzése tilos 

kesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
RRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.   
YELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 

EGK irányelvnek megfelelően 

7 (EC címke) 

Xn: ártalamas 
Xi: Irritatív 
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idegrendszer) károsíthatja a szerveket 

nem olvasta és meg nem 

tartandó. Tilos a dohányzás. 
ézkedéseket kell tenni. 

ruhadarabot azonnal el kell 

THOZ vagy orvoshoz. 
őre kell vinni és olyan nyugalmi 
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A veszélyes anyagok kockázataira utaló
R: 11-38-48/20-63-65-67 
 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre
S: (2-)36/37-62 
 
Az R és S mondatok teljes tartalma – 16. 
 

2.3 Egyéb veszély 
Az anyag a 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklet
mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon b
 
 

3.3.3.3. ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZ

 
Toluol 
CAS szám:   108
EINECS szám:   203
Termékkód:   601
IUPAC szerinti elnevezés:  Metilbenzol
 
Tisztasági fok:   min. 99
 
 

4.4.4.4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS    

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 

4.1.1. Általános információ 
Kerülni az érintkezést; nem szabad megengedni, hogy az 
Egészségügyi problémák vagy bármilyen kétség fennál
bemutatni neki a biztonsági adatlapot.
a fenntartását (mesterséges lélegeztetés, 
fektessük le stabil oldalfekvésbe. Az első fokú égés
(fájdalmas hólyagok) hűteni kell hosszabb ideig hideg folyó vízzel
repedt bőr, általában nem fájdalmas), a sérülést lefedni steril gézzel. 
 

4.1.2. Belégzés 
Az érintett személyt kivezetni vagy kivinni friss l
orvoshoz. Légzésproblémák esetén – 
történő újraélesztést). Ha a sérült eszméleténél van, ültessük le 
oldalfekvésbe. Szívmegállás (pulzus hiánya) esetén alkalmazni ke

 

4.1.3. Érintkezés bőrrel 
A szennyezett ruházatot el kell távolítani, az érintett bőrfelületet legalább 15 pe
szappan hozzáadásával. Tartós bőrirritáció jelentke
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A veszélyes anyagok kockázataira utaló mondat (R mondat) 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló mondat (S mondat) 

16. szakasz  

XIII. mellékletével összhangban nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és 
mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumo

VŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZVŐKRE VONATKOZÓ ADATOKÓ ADATOKÓ ADATOKÓ ADATOK        

108-88-3 
203-625-9 
601-021-00-3 
Metilbenzol 

min. 99 % 

nyújtási intézkedések ismertetése 

nem szabad megengedni, hogy az anyag érintkezésbe lépjen a bőrrel / szemmel / ruházattal
Egészségügyi problémák vagy bármilyen kétség fennállása esetén lehetőleg leggyorsabban fordulni kell o

t. Az orvos érkezéséig biztosítani kell az érintett személy 
fenntartását (mesterséges lélegeztetés, szívmasszázs, oxigén-ellátás). Ha a sérült eszméletlen,

. Az első fokú égési sérüléseket (fájdalmas bőrpír) i másodfokú égési sérüléseket 
hűteni kell hosszabb ideig hideg folyó vízzel. A harmadfokú égési sérülés esetén 

a sérülést lefedni steril gézzel.   

Az érintett személyt kivezetni vagy kivinni friss levegőre; nem szabad hagyni felügyelet nélkül. 
 ha ez lehetséges – oxigént adni vagy lélegeztetni (kerülni kell a szájból szájba 

Ha a sérült eszméleténél van, ültessük le fél ülő helyzetbe, ha eszméletlen, fektessük le stabil 
. Szívmegállás (pulzus hiánya) esetén alkalmazni kell a szív-tüdő újraélesztést.  

távolítani, az érintett bőrfelületet legalább 15 percen át bő vízzel mosni, ha nincs égés, 
szappan hozzáadásával. Tartós bőrirritáció jelentkezése esetén fordulni kell orvoshoz. 
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a perzisztens, bioakkumulatív és 
ioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak 

lépjen a bőrrel / szemmel / ruházattal. 
lása esetén lehetőleg leggyorsabban fordulni kell orvoshoz és 

 alapvető életfunkcióinak 
szméletlen, vagy a bőre elkékül, 

másodfokú égési sérüléseket 
sérülés esetén (bőrpír, sápadt, 

evegőre; nem szabad hagyni felügyelet nélkül. Azonnal fordulni kell 
lélegeztetni (kerülni kell a szájból szájba 

helyzetbe, ha eszméletlen, fektessük le stabil 

rcen át bő vízzel mosni, ha nincs égés, 
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4.1.4. Érintkezés szemmel 
Távolítsuk el a kontaktlencsét. Tágra nyitott
A sértetlen szemet óvni kell. A szemirritáció tünetei
fájdalom, bedagadás, könnyezés vagy 
 

4.1.5. Lenyelés 
Az érintett személy száját vízzel kiöblíteni, majd 
esetén hajlítsuk a sérültet előre, a fuldoklás 
a tej, alkohol tartalmú italok itatása.  
 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett 
Akut inhalációs toxicitás: : : : Magas koncentrációban 
a tünetei: fejfájás, szédülés, hányinger

Bőrirritáció: Bőrfájdalom, bőrpír. 

Szemirritáció    (gyenge irritáló hatás): Szemfájás

Légúti irritáció: Gőz, köd vagy permet beléleg

Szenzibilizáló hatás:::: Nem bőr-szenzibilizáló

Célszervi toxicitás 
- ismétlődő expozíció Magas koncentrációban károsítja a központi idegrend

Reprodukciós és fejlődési toxicitás: 
A termékenységet nem csökkenti.  

Szemre, látásra gyakorolt hatás:    Csökkentheti a színlátást. 
nem okozzák.   

Hallásra gyakorolt hatás:  A patkányoknál hosszantartó és ismétlődő expozíció 
hallásvesztést okozott. A toluol alkalmazása
hallásvesztést okozhat.    

Egyéb információ: A toluol és hasonló anyagok nagyon magas koncentrác
szívmegállás léphet fel. A toluol gőzei nagyon nagy
vezethetnek.  
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges e
Az anyag enyhe szemirritációt okoz, ami 
a bőr szárazságát és repedését okozhatja. Az inhaláci
kilégzés, problémás légzés, mellkasi nyomás, felszí
Lenyelés esetén hánytatás nem ajánlatos. 
30 g szén). Ajánlott adag: felnőttek 25 
kell végezni gyomorürítést gyomormos
(inkubáció) biztosítani. 

 

5.5.5.5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉTŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉTŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉTŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEKSEKSEKSEK

 

5.1. Oltóanyagok 
NAGY TŰZ ESETÉN: Vízpermet, vízköd vagy oltóhab. TILOS az erős vízsu
KIS TŰZ ESETÉN: Porral oltók vagy széndioxiddal oltók
hatásának kitett tartályokat vízpermettel kell hűte
 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek
A tűz esetén széndioxid és szénmonoxid 
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nyitott szemet langyos vízzel kell öblíteni 10-15 percig a szemhéját 
sértetlen szemet óvni kell. A szemirritáció tüneteinek a jelentkezése esetén fordulni kell orvoshoz. H

 fényérzékenység nem múlik, a sérültet korházba kell vitetni. 

Az érintett személy száját vízzel kiöblíteni, majd megitatni bő mennyiségű vízzel. A sérültet hánytatn
a fuldoklás kockázatának a csökkentése végett. Azonnal fordulni kell orvoshoz. Tilos 

 

akut és késleltetett – tünetek és hatások  
Magas koncentrációban depressziós hatást válthat ki a központi idegrendszerre, aminek 

hányinger; elhúzódó expozíció eszméletvesztést és/vagy halált okozhat

: Szemfájás, könnyezés, kötőhártya-bevérzés  

belélegzése a légúti irritációt okozhatja. 

zibilizáló 

Magas koncentrációban károsítja a központi idegrendszert.  

Az állatoknál magzati károsodást okoz az anya számára mérgező adagokban. 

Csökkentheti a színlátást. Ezek az apró elváltozások a funkcionális színlátás zavarait

A patkányoknál hosszantartó és ismétlődő expozíció maga
A toluol alkalmazása nagyon nagy mennyiségben és a zaj hatása a munkakör

A toluol és hasonló anyagok nagyon magas koncentrációinak kitett személyeknél szívritmus zavarai, 
A toluol gőzei nagyon nagy mennyiségekben károsíthatják a belső 

A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése  
szemirritációt okoz, ami a szem bevörösödését és bedagadását okozhatja. Ismétlődő érintkezés bőrrel

bőr szárazságát és repedését okozhatja. Az inhalációs expozíció tünetei közé tartozhat: köhögés, nehézlégzés
kilégzés, problémás légzés, mellkasi nyomás, felszínes légzés, esetleg a központi idegrendszer átmenet

ánytatás nem ajánlatos. Meg kell fontolni orvosi szén beadását szuszpenzió formájában (240
25 - 100 g. Amennyiben a további szakorvosi kezelés során ez sz

kell végezni gyomorürítést gyomormosással. Eközben biztosítani kell a szakorvosi ellátást és

SEKSEKSEKSEK    

Vízpermet, vízköd vagy oltóhab. TILOS az erős vízsugár alkalmazása. 
gy széndioxiddal oltók (CO2), száraz homok vagy oltóhab. A tűz vagy magas hőmérsék

hatásának kitett tartályokat vízpermettel kell hűteni a tűz elterjedésének a megakadályozása végett

Az anyagból származó különleges veszélyek 
s szénmonoxid (CO, CO2) illetve a toluol gőzei keletkeznek. 
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a szemhéját nyitva tartva. 
nek a jelentkezése esetén fordulni kell orvoshoz. Ha az irritáció, 

tet korházba kell vitetni.  

megitatni bő mennyiségű vízzel. A sérültet hánytatni TILOS. Hányás 
fordulni kell orvoshoz. Tilos 

zponti idegrendszerre, aminek 
ó eszméletvesztést és/vagy halált okozhat.   

ya számára mérgező adagokban. 

apró elváltozások a funkcionális színlátás zavarait 

magas koncentrációkkal 
nagyon nagy mennyiségben és a zaj hatása a munkakörnyezetben 

ióinak kitett személyeknél szívritmus zavarai, 
mennyiségekben károsíthatják a belső szerveket és halálhoz 

. Ismétlődő érintkezés bőrrel 
: köhögés, nehézlégzés, fütyülő 

nes légzés, esetleg a központi idegrendszer átmeneti depressziója. 
szén beadását szuszpenzió formájában (240 mL víz / 

Amennyiben a további szakorvosi kezelés során ez szükségessé válik, el 
. Eközben biztosítani kell a szakorvosi ellátást és a légutakat csővel 

A tűz vagy magas hőmérséklet 
elterjedésének a megakadályozása végett.  
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A gőz nehezebb a levegőnél – nagy távolságra terjedhet, további gyulladást / robbanás
hőmérséklet hatásának kitett tartályok kirobbanhatn
szétoszlását és továbbterjedését a tűzzel érintett 
a robbanás veszélyét okozhatja a zárt csatornákban és a talajvízszennyez
 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Megfelelő védőfelszerelés: szabványos tűzoltó ruházat és berendezés, 
 

6.6.6.6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEINTÉZKEDÉSEK VÉLETLEINTÉZKEDÉSEK VÉLETLEINTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE J

 
Figyelem: robbanással veszélyeztetett terület. A veszélyeztet
egyenes pozícióba állni; kerülni kell az alacsonyan fekvő területet. 
kihirdetni a dohányzás és az izzó készülékek használatának a til
személyes kockázat kerülésével. Kerülni kell az any
vagy egyéb megfelelő akadály alkalmazásával. Meg ke
irányítását pl. ködfüggönyök vagy vízpermet felhasználásával. 
kialakulásának az elkerülésére irányuló óvintézkedé
valamennyi készülék összekapcsolásával és földelésével. Ke
Alkalmazni kell a légutakat védő felszerelést és vé
 

6.1.6.1.6.1.6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vésSzemélyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vésSzemélyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vésSzemélyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vés
 
Használni kell személyi védőeszközöket. Kerülni kell a gőz, köd va
szellőztetést és eltávolítani valamennyi
alsó szakaszaiban, ahol a robbanékony keverék képződhet.
 

6.1.1. Irányadók a sürgősségi személyzettől eltérő személy
Az érintett személyeket ki kell vezetni / kivinni a
 

6.1.2. Irányadók a sürgősségi ellátók számára 
Használni kell a megfelelő védőruházatot, személyi véd

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Talajszennyezés 
Megszüntetni az elfolyást, amennyiben a megfelelő műveletek elvégzése bizt
a csatornákba való jutást.  

Felszíni víz elszennyezése 
Megszüntetni az elfolyást, amennyiben a megfelelő m
elszennyezése esetén tájékoztatni kell az illetékes
a felhasználóit.   
 

6.3. A behatárolás és a szennyezés mentesítés
Megszüntetni az elfolyást. Kisebb elfolyások 
homok, föld, kovaföld, vermikulit) i és semlegesítés céljából a helyi rendelkezéseknek 
kijelölt zárt tartályban. Nagyobb elfolyásokat meg kell állítani gátak vagy m
felületaktív anyagokat a szennyeződés besűrítés
A gyúlékony folyadék kiömlése tűzveszélyt és a robb
biztosítva legyen elektromos energia szempontjából 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

távolságra terjedhet, további gyulladást / robbanást okozva. A tűz vagy magas 
hőmérséklet hatásának kitett tartályok kirobbanhatnak – zárt tartályokat vízpermettel kell hűteni. 
szétoszlását és továbbterjedését a tűzzel érintett területről. Az anyag nem juthat be a lefolyókba és vízfolyásokba 

okozhatja a zárt csatornákban és a talajvízszennyezést. 

vaslat 
: szabványos tűzoltó ruházat és berendezés, izolációs légzőkészülék. 

NSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE JNSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉNUTÁS ESETÉNUTÁS ESETÉNUTÁS ESETÉN    

robbanással veszélyeztetett terület. A veszélyeztetett területet körbe kell határolni. Szé
állni; kerülni kell az alacsonyan fekvő területet. Eltávolítani a gyújtóforrásokat

dohányzás és az izzó készülékek használatának a tilalmát). Elszigetelni a kiömléseket, lehetőség szeri
személyes kockázat kerülésével. Kerülni kell az anyag jutását a lefolyókba, talajvízbe és felszíni 
vagy egyéb megfelelő akadály alkalmazásával. Meg kell kísérelni a gőzök feloszlatását vagy biztonságos helybe 

önyök vagy vízpermet felhasználásával. Alkalmazni kell az elektrosztatikus kisülések 
kialakulásának az elkerülésére irányuló óvintézkedéseket. Biztosítani kell az elektromos áramkör folyt

készülék összekapcsolásával és földelésével. Kerülni kell a közvetlen érintkezést szemmel és bőrre
Alkalmazni kell a légutakat védő felszerelést és védőruhákat. Gondosan kiszellőztetni a szennyezett he

Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

személyi védőeszközöket. Kerülni kell a gőz, köd vagy permet belélegzését. Biztosítani kell a megfelel
valamennyi gyújtóforrást. Meg kell akadályozni a gőz felgyülemlését a szennyezett terü

ékony keverék képződhet. 

Irányadók a sürgősségi személyzettől eltérő személyzet számára  
Az érintett személyeket ki kell vezetni / kivinni a veszélyeztetett zónából. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat

Irányadók a sürgősségi ellátók számára  
ználni kell a megfelelő védőruházatot, személyi védőeszközöket és izolációs légz�készüléket

Környezetvédelmi óvintézkedések  

amennyiben a megfelelő műveletek elvégzése biztonságos. Meg kell akadályozni 

Megszüntetni az elfolyást, amennyiben a megfelelő műveletek elvégzése biztonságos. A folyók, tavak vagy csatornák 
elszennyezése esetén tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat. Ivóvíz elszennyeztetése esetén

szennyezés mentesítés módszerei és anyagai  
Kisebb elfolyások esetén a kiömlött anyagot fel kell itatni tűzálló abszo

és semlegesítés céljából a helyi rendelkezéseknek megfelelően
Nagyobb elfolyásokat meg kell állítani gátak vagy más akadályok alkalmazásával; használni kell 

felületaktív anyagokat a szennyeződés besűrítése céljából; elszivattyúzni.  
A gyúlékony folyadék kiömlése tűzveszélyt és a robbanékony közeg kialakulását okozhatja. Az egész berend
biztosítva legyen elektromos energia szempontjából és ellátva a nem izzó burkolattal. Széllel szemben 
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t okozva. A tűz vagy magas 
l kell hűteni. Kerülni kell az anyag 

olyókba és vízfolyásokba – ez 

 

ett területet körbe kell határolni. Széllel szembeni, 
Eltávolítani a gyújtóforrásokat (eloltani a nyílt tüzet, 

Elszigetelni a kiömléseket, lehetőség szerint 
ag jutását a lefolyókba, talajvízbe és felszíni vizekbe, homok, föld 

a gőzök feloszlatását vagy biztonságos helybe 
Alkalmazni kell az elektrosztatikus kisülések 

seket. Biztosítani kell az elektromos áramkör folytonosságát, 
rülni kell a közvetlen érintkezést szemmel és bőrrel. 

dőruhákat. Gondosan kiszellőztetni a szennyezett helyiséget.  

zhelyzeti eljárások zhelyzeti eljárások zhelyzeti eljárások zhelyzeti eljárások     

gy permet belélegzését. Biztosítani kell a megfelelő 
akadályozni a gőz felgyülemlését a szennyezett terület 

zónából. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat.  

készüléket.  

onságos. Meg kell akadályozni 

A folyók, tavak vagy csatornák 
tése esetén tájékoztatni kell 

abszorbeáló anyaggal (pl. 
megfelelően összegyűjteni az arra 

ás akadályok alkalmazásával; használni kell 

ékony közeg kialakulását okozhatja. Az egész berendezés 
és ellátva a nem izzó burkolattal. Széllel szemben kell állni. Kerülni 
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kell közvetlen érintkezést a kiömlött folyadékkal. 
a veszélyzónából.  Biztosítani kell a megfelelő szell
 

6.4. Az egyéb szakaszokra való hivatkozás  
1.4; 5; 8; 13. pont 
 
 

7.7.7.7. AZ ANYAG KEZELÉSE ÉSAZ ANYAG KEZELÉSE ÉSAZ ANYAG KEZELÉSE ÉSAZ ANYAG KEZELÉSE ÉS    TÁROLÁSA TÁROLÁSA TÁROLÁSA TÁROLÁSA 

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülni kell az anyag belégzését és az anyaggal val
Az anyaggal történt érintkezés után gondosan mosakodni kell. Kerülni a gőz és a köd belé
bőrre, szembe, ruházatra jutását. A munkát csak jól
egyenes testhelyzetben. Használni kell védőruházato
használata. Be kell tartani a dohányzás
Elektromos készülékeket csak robbanásmentes 
töltések, kisülések tüzet okozhatnak. Biztosítani k
összekapcsolásával és földelésével. Korlátozni kell
az elektrosztatikus kisülések alakulásának a megaka
átmérőjének kétszeresére, és majd ≤ 7m/s). 
a sűrített levegő használata töltés, ürítés és szállítás közben. 
 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges össz
A toluol a robbanás ellen biztosított, zárt acéltar
megengedett, ha az ilyen csomagolás rendelkezik a megfelelő tanúsít
van. A raktár / raktártér területén be kell tartani a dohányzás tilalmát, nyílt láng és
A csomagolást / tartályt védeni kell a magas hőmérsékletek ellen (robbanás vesz
a tartályban gyúlékony / robbanékony lehet
A tartályban képződő gőzöket a levegőbe engedni 
talajszennyezés és talajvíz-szennyezés ellen biztosító megfelelő készülékekkel
Közös tárolás csak az ugyanilyen tűzveszélyességi b
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Leírt a jelen Adatlap Mellékleteiben felsorolt expo
 
 

8.8.8.8. EXPOZÍCIÓEXPOZÍCIÓEXPOZÍCIÓEXPOZÍCIÓ----ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI 

Expozíciós utak: 
Ember: gőz - belégzéssel; folyadék 
Környezet: levegő 
Expozíció gyakorisága: incidentális

Javasolt megfigyelési eljárások: 
1. Jó ipari higiéniai gyakorlat bevezetése
2. Helyi kivezető szellőztetés alkalmazása 
3. Technológiai folyamat elzárása 
4. Szakértők segítsége / tanácsa 
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kell közvetlen érintkezést a kiömlött folyadékkal. A mentésben részt nem vevő személyzetet el kell távolítani 
veszélyzónából.  Biztosítani kell a megfelelő szellőztetést, kiváltképpen zárt helyiségekben.  

Az egyéb szakaszokra való hivatkozás   

TÁROLÁSA TÁROLÁSA TÁROLÁSA TÁROLÁSA     

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések  
Kerülni kell az anyag belégzését és az anyaggal való érintkezést. Kizárólag a jól szellőztetett helyis

ondosan mosakodni kell. Kerülni a gőz és a köd belégzését. Kerülni kell az anyag 
bőrre, szembe, ruházatra jutását. A munkát csak jól szellőztetett helyiségekben szabad végezni, lehető
egyenes testhelyzetben. Használni kell védőruházatot a 8. pontnak megfelelően. Tilos a nyílt láng és az izzó 

dohányzás tilalmát. Az installációkat, berendezést illetve tartályokat zárva kell tartani. 
Elektromos készülékeket csak robbanásmentes kivitelezésben szabad szerelni.  Szivattyúzás alatt 
töltések, kisülések tüzet okozhatnak. Biztosítani kell az elektromos áramkör folytonosságát a készülék
összekapcsolásával és földelésével. Korlátozni kell a lineáris sebességet a raktári és/vagy szállítási
az elektrosztatikus kisülések alakulásának a megakadályozása végett. (≤ 1m/s, amíg a töltőcső 

≤ 7m/s). Nem szabad megengedni, hogy a folyadék fröccsenjen 
ználata töltés, ürítés és szállítás közben.  

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A toluol a robbanás ellen biztosított, zárt acéltartályokban tárolandó. Tárolása az egyéni csomagolásb

az ilyen csomagolás rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal, el van látva a címkével és szorosan zárva 
be kell tartani a dohányzás tilalmát, nyílt láng és izzó eszköz használatának a tilalmát

eni kell a magas hőmérsékletek ellen (robbanás veszélye). A folyadék 
/ robbanékony lehet; biztonsági célokban az inert gázpárnát (pl. nitrogé

a levegőbe engedni tilos. Raktári tartályokat fel kell szerelni a kiöm
szennyezés ellen biztosító megfelelő készülékekkel.  

Közös tárolás csak az ugyanilyen tűzveszélyességi besorolású árukkal lehetséges.  

használás (végfelhasználások) 
Leírt a jelen Adatlap Mellékleteiben felsorolt expozíciós forgatókönyvekben.  

ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI ELLENŐRZÉS/SZEMÉLYI VÉDELEM VÉDELEM VÉDELEM VÉDELEM     

folyadék – bőrön keresztül 

incidentális / hiba esetén 

Jó ipari higiéniai gyakorlat bevezetése 
Helyi kivezető szellőztetés alkalmazása  
Technológiai folyamat elzárása  
Szakértők segítsége / tanácsa  
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emélyzetet el kell távolítani 
 

ó érintkezést. Kizárólag a jól szellőztetett helyiségekben használni. 
gzését. Kerülni kell az anyag 

 szellőztetett helyiségekben szabad végezni, lehetőség szerint 
tnak megfelelően. Tilos a nyílt láng és az izzó készülékek 

rtályokat zárva kell tartani. 
Szivattyúzás alatt elektrosztatikus 

ell az elektromos áramkör folytonosságát a készülékek 
 a lineáris sebességet a raktári és/vagy szállítási tartályok töltésekor, 

≤ 1m/s, amíg a töltőcső bemélyedik az 
Nem szabad megengedni, hogy a folyadék fröccsenjen töltés közben.  Tilos 

eférhetetlenséggel együtt  
tályokban tárolandó. Tárolása az egyéni csomagolásban csak akkor 

a címkével és szorosan zárva 
 izzó eszköz használatának a tilalmát. 

A folyadék feletti gőzzel telt tér 
biztonsági célokban az inert gázpárnát (pl. nitrogén) kell alkalmazni. 

tilos. Raktári tartályokat fel kell szerelni a kiömlés esetén esetleges 
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8.1. Ellenőrzési paraméterek

Megengedett legmagasabb koncentrációk 

OrszágOrszágOrszágOrszág    

Ausztria 

Belgium 

Csehország 

Dánia 

Francia 

Spanyolország 

Hollandia 

Japán 

Kanada - Quebeck 

Németország (AGS) 

Németország (DFG) 

Lengyelország 

Svájc 

Svédország 

Európai Unió 

USA - NIOSH 

USA - OSHA 

Magyarország 

Nagy Britannia 

Olaszország 
Megjegyzések: 
Európai Unió  Javasolt Expozíciós Határértékek 
Francia   Restriktív hivatalos megengedett határértékek 
Spanyolország  bőr 
Németország (AGS)  15-percig tartó
Németország (DFG)  15-percig tartó
USA – NIOSH  (1) 15-percig tartó
 

Expozícióértékelés módszerei : rendszeres munkahelyi koncentrációmérés
 

DNEL: Származtatott hatásmentes szint
Dolgozók (foglalkozás miatt veszélyeztetett személyek

Akut toxicitás  - szervi hatás (légutakon keresztül
Akut toxicitás  – helyi hatás (légutakon keresztül
Hosszú távú expozíció – szervi hatás (bőrön 
Hosszú távú expozíció – szervi hatás (légutakon keresztül
Hosszú távú expozíció – helyi hatás (légutakon keresztül
 

Szakmailag nem veszélyeztetett személyek

Akut toxicitás  - szervi hatás (légutakon keresztül)
Akut toxicitás  – helyi hatás (légutakon keresztül)
Hosszú távú expozíció – szervi hatás (bőrön á)
Hosszú távú expozíció – szervi hatás (légutakon keresztül
Hosszú távú expozíció - helyi hatás (emésztőrendszeren keresztül
 

  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

Ellenőrzési paraméterek 

ett legmagasabb koncentrációk  
8 8 8 8 óraóraóraóra    rövid idő rövid idő rövid idő rövid idő ––––    15 perc15 perc15 perc15 perc    

ppmppmppmppm    mg/mmg/mmg/mmg/m
3333    ppmppmppmppm    mg/mmg/mmg/mmg/m

50 190 100 380 

50 192 100 384 

 200  500 

25 94 50 188 

50 192 100 384 

50 191 100 384 

 150  384 

20    

50 188   

50 190 200 (1) 760 

50 190 200 760 

 100  350 

50 190 200 760 

50 200 100 400 

50 192 100 384 

100 375 150 (1) 560 

200  300  

 190   

50 191 100 384 

50 192   

Javasolt Expozíciós Határértékek  
hivatalos megengedett határértékek  

percig tartó átlagos expozíció 
percig tartó átlagos expozíció 

percig tartó átlagos expozíció 

rendszeres munkahelyi koncentrációmérés. 

atásmentes szint  
foglalkozás miatt veszélyeztetett személyek) 

légutakon keresztül)   384 mg/m3 
légutakon keresztül)   384 mg/m3 

bőrön á)    384 mg/kg testtömeg
légutakon keresztül)  192  mg/m3  (neuroto

légutakon keresztül)  192 mg/m3 (légző rendszer irritációja

Szakmailag nem veszélyeztetett személyek 

szervi hatás (légutakon keresztül)   226 mg/m3 
helyi hatás (légutakon keresztül)   226 mg/m3 

szervi hatás (bőrön á)    226 mg/kg testtömeg /nap
szervi hatás (légutakon keresztül)  56,5 mg/m3 

emésztőrendszeren keresztül)  8,13 mg/kg testtömeg /nap
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mg/mmg/mmg/mmg/m
3333    

 

 

 

 

 

 

 

760 (1) 

 

 

 

 

 

560 (1) 

 

testtömeg /nap 
(neurotoxin) 
légző rendszer irritációja) 

testtömeg /nap 

testtömeg /nap 
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PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
Víz - friss víz   0,68
Víz – tengeri víz   0,68
Víz – eseti kibocsátás  0,68
Lerakodások   16,39
Lerakodások (tengeri víz)  16,39 mg/kg 
Talaj    2,89
Szennyvíztisztító telepek  13,61
 

8.2. Expozíció-ellenőrzés 
Az anyag az egész élettartama során a technikai ins
különleges ellenőrzési és felügyeleti 
felhasználó személyzetet megfelelően ki kell képezn
eljárásokat, pl. tisztítási, mosási eljárásokat. St
különleges ellenőrzési és felügyeleti 
kezelésére vonatkozó eljárásokat megfelelően 

 

8.1.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés
A szükséges ellenőrzési és védelmi intézkedések szi
ellenőrzési intézkedéseket a kockázat-
A megfelelő ellenőrzési és védelmi intézkedések
robbanás ellen biztosított szellőztetés alkalmazása
a levegőben a megengedett koncentráció alatt maradjon
 

8.1.2. Egyedi óvintézkedések 
A munkahely értékelése során figyelembe kell venni 
megengedett legmagasabb koncentrációkat, munkaidőt,
a munkahelyen jelentkező más anyagokat valamint a ren
Amennyiben az alkalmazott műszaki védőeszközök é
egészséget károsító anyag-koncentrációval való érintkezés veszélyének az elhá
személyi védőeszközök használata:  

Légutak: arcvédő maszk vagy félarcvédő maszk 
koncentrációja függvényében kell kiválasztani
Olyan esetekben, amikor kialakulhat a különböző any
szűrőket.    
Oxigénhiány esetén (a térfogat 17%-a alatti koncentráció
1% -át, alkalmazni kell az autonóm vagy rögzített szigetelő
Szükséghelyzetben, vagy amikor az anyag koncentrációja a munkavégzés hely
a legmagasabb javasolt besorolású személyi védőeszközöket. 

Kéz és láb: bevonatos (pl. viton) védőkesztyű, műanyag vagy gum

Szem: védőszemüveg szorosan tapadó burk

Bőr: bevonatos (pl. viton) védőruházat
A robbanással veszélyeztetett zónában használni kel
védőcipőt. 

8.1.3. Megfelelő higiéniát bizto
Tilos a gőz/ köd / permet belégzése. 
A munkavégzés helyén inni, enni, dohányozni tilos. A beszennyezet
előtt és a munka befejezése után gondosan mosson kezet szappanos víz
alkalmazzon bőrhidratáló szereket.   

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

Becsült hatásmentes koncentráció  
0,68 mg/l 
0,68 mg/l 
0,68 mg/l 
16,39 mg/kg száraz tömeg 
16,39 mg/kg száraz tömeg 
2,89 mg/kg száraz tömeg 
13,61 mg/l 

Az anyag az egész élettartama során a technikai installációkban és berendezésekben van 
különleges ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, az emisszió és egyéb expozíció minimalizálása
felhasználó személyzetet megfelelően ki kell képezni. Tisztítási és karbantartási munkák során be kell
eljárásokat, pl. tisztítási, mosási eljárásokat. Stb. Baleset esetén illetve akkor, amikor hulladék ke
különleges ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, az emisszió és egyéb expozíció minimalizálása

vonatkozó eljárásokat megfelelően kell dokumentálni és felügyelni.  

Megfelelő mérnöki ellenőrzés 
A szükséges ellenőrzési és védelmi intézkedések szintje mindenekelőtt a potenciális expozíció feltétel

-felmérésen és a helyi viszonyokon alapuljon.  
A megfelelő ellenőrzési és védelmi intézkedések: Zárt rendszerek alkalmazása mind ott, ahol ez lehetséges. Megfelelő, 
robbanás ellen biztosított szellőztetés alkalmazása, amelyet úgy kell összeállítani, hogy az a

levegőben a megengedett koncentráció alatt maradjon. Javasolt a megfelelő mennyiségű tűzoltó víz bizto

 
A munkahely értékelése során figyelembe kell venni az anyaggal kapcsolatos potenciális veszélyeket, 
megengedett legmagasabb koncentrációkat, munkaidőt, a műszaki és személyi védőeszközöket igénylő és 

munkahelyen jelentkező más anyagokat valamint a rendelkezésre álló más személyi védőeszközöket. 
Amennyiben az alkalmazott műszaki védőeszközök és eljárások a munkahelyen nem bizonyulnak elegendőnek az 

koncentrációval való érintkezés veszélyének az elhárítása tekintetében, javasolt az alábbi 

arcvédő maszk  az „A” típusú szűrővel együtt. A szűrő osztályát a vegyület 
függvényében kell kiválasztani: a térfogat 0,1%-áig - A1; 0,1 ÷ 0,5% - A2; 0,5 ÷ 1% -

Olyan esetekben, amikor kialakulhat a különböző anyagok gőzeinek a keveréke, alkalmazni kell az ABEK univerzális 

a alatti koncentráció) vagy amikor az anyag koncentrációja meghaladja a té
alkalmazni kell az autonóm vagy rögzített szigetelő berendezést.  

y amikor az anyag koncentrációja a munkavégzés helyén nem ismert, 
személyi védőeszközöket.  

bevonatos (pl. viton) védőkesztyű, műanyag vagy gumi védőcipő  

szorosan tapadó burkolatban, fröccsenés veszélye esetén védőálarc alkalmazása szükséges.

bevonatos (pl. viton) védőruházat. 
A robbanással veszélyeztetett zónában használni kell az anti-elektrosztatikus védőruházatot, védőkesztyűt és 

biztosító intézkedések  
Tilos a gőz/ köd / permet belégzése. Tilos az ital, élelmiszer vagy takarmány tárolása az anyag közelében. 

helyén inni, enni, dohányozni tilos. A beszennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Minden szünet 
befejezése után gondosan mosson kezet szappanos vízzel. A váltás befejezése után 
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tallációkban és berendezésekben van tárolva. Be kell vezetni 
minimalizálása végett; az anyagot 

i. Tisztítási és karbantartási munkák során be kell tartani a speciális 
b. Baleset esetén illetve akkor, amikor hulladék keletkezik, be kell vezetni 

minimalizálása végett. Az anyag 

ntje mindenekelőtt a potenciális expozíció feltételeitől függ. Az 

, ahol ez lehetséges. Megfelelő, 
hogy az anyag koncentrációja 

. Javasolt a megfelelő mennyiségű tűzoltó víz biztosítása.  

az anyaggal kapcsolatos potenciális veszélyeket, érvényes 
lyi védőeszközöket igénylő és 

delkezésre álló más személyi védőeszközöket.  
munkahelyen nem bizonyulnak elegendőnek az 

rítása tekintetében, javasolt az alábbi 

A szűrő osztályát a vegyület térfogat-
  A3. 

mazni kell az ABEK univerzális 

vagy amikor az anyag koncentrációja meghaladja a térfogat 

én nem ismert, alkalmazni kell 

olatban, fröccsenés veszélye esetén védőálarc alkalmazása szükséges.  

elektrosztatikus védőruházatot, védőkesztyűt és 

tárolása az anyag közelében. 
t ruházatot azonnal le kell venni. Minden szünet 

zel. A váltás befejezése után zuhanyozzon le és 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

8.1.4. Környezeti expozíció-ellenőrzés
A toluol nem oldódik vízben, könnyebb a víznél és g
beszennyezésével veszélyeztet.  
 
 

9.9.9.9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TUFIZIKAI ÉS KÉMIAI TUFIZIKAI ÉS KÉMIAI TUFIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOK

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonat
Az alábbiakban a toluol tipikus fizikai és kémiai 
adatlap  ! szakaszában megadott szállítónál.
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 
Halmazállapot:  Folyadék 
Szín:   Színtelen 
Szag:   Jellemző a szerves anyagokra 
Szagküszöbérték:  8 mg/m3 
 

FONTOS EGÉSZSÉGVÉDELMI, BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS KÖRNYEZ
Relatív sűrűség (15.6 °C mellett):  
Sűrűség ( 15.6 ºC mellett):   
Gyulladási hőmérséklet:   
Robbanási határ    
     
Öngyulladási hőmérséklet:    
Forrási hőmérséklet és forrási tartomány
Gőzsűrűség levegővel szemben (levegő
Gőznyomás: 

Párolgási sebesség (n-butil-acetát = 1):
pH:     
Log Pow (Megoszlási együttható: n-oktanol/víz
Vízben való oldhatóság:   
Viszkozitás:    
Oxidáló tulajdonságok:   
 

9.2. Egyéb információ 
Fagyáspont-tartomány:   
Móltömeg:    
 
 

10.10.10.10. STABSTABSTABSTABILILILILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZS

 

10.1. Reakciókészség 
Fennáll a heves reakció és robbanás veszélye a tűz 

 

10.2. Kémiai stabilitás 
Rendes körülményekben - stabil.  
 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

ellenőrzés 
A toluol nem oldódik vízben, könnyebb a víznél és gyülemlik a víz felszínén. Felszíni víz és a talajfelszíni rétegek 

LAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOKLAJDONSÁGOK    

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ  
Az alábbiakban a toluol tipikus fizikai és kémiai tulajdonságai kerültek leírásra. További információ kapható a jelen 
adatlap  ! szakaszában megadott szállítónál. 

 
 

Jellemző a szerves anyagokra  
 

FONTOS EGÉSZSÉGVÉDELMI, BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓ  
  0,866 g/cm3 
  nincs adat 
  4,4°C 
  alsó 1,1%  
  felső 7,1 %  
  480°C 

ási tartomány:  110,6°C 
levegő = 1):  nincs adat 

3,089kPa 21,1˚C hőmérsékletben
hőmérsékletben 

= 1):  nincs adat 
  nem vonatkozik 

oktanol/víz): 2,73 
  573-587mgg/l 23.5˚C hőmérsékletben
  0,56 mPa 25°C hőmérsékletben 
  nem vonatkozik 

 (-)95°C 
 92,14 g/mol 

ITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉGÉGÉGÉG    

Fennáll a heves reakció és robbanás veszélye a tűz körülményeiben.   
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íz és a talajfelszíni rétegek 

információ kapható a jelen 

hőmérsékletben; 4,13kPa 26,6˚C 

hőmérsékletben 
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10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
A hőbomlás nagymértékben a körülményektől függ. 
a szénmonoxid, széndioxid (CAS 630
vagy hődegradációja / aerob degradációja során.  
 

10.4. Kerülendő körülmények 
Magas hőmérséklet, gyújtóforrások (
felgyülemlését. A magas hőmérséklet hatására hosszú
 

10.5. Nem összeférhető anyagok
Erős oxidálószerek. Veszélyesen reagál a kénsav és 
urán-hexafluoriddal. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek
A jelen adatlapban meghatározott biztonsági feltéte
során veszélyes bomlástermékek nem keletkeznek.
 
 

11.11.11.11. TOXIKOLÓGIAI ADATOKTOXIKOLÓGIAI ADATOKTOXIKOLÓGIAI ADATOKTOXIKOLÓGIAI ADATOK    
 

 

Bőrirritáló / maró hatás  

Az emberre és az állatokra vonatkozó 
adatokon alapuló értékelés  

��������	�
	����értékelése  
In vitro vizsgálatok 

Bőrt irritáló hatás in vivo  

Szemirritáló hatás 

Az emberre és az állatokra vonatkozó 
adatokon alapuló értékelés 

Lúg-/savtartalék értékelése  
In vitro vizsgálatok 

Szemirritáló hatás in vivo 

Bőr-szenzibilizáló hatás  

Az emberre és az állatokra vonatkozó és az 
alternatív adatokon alapuló értékelés

in vivo vizsgálatok 

Mutagén hatás 

In vitro vizsgálatok  

In vivo vizsgálatok 

Akut toxicitás 

Orális 
 
Inhalációs 
 
Dermális 

Ismétlődő dózis toxicitása 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

A veszélyes reakciók lehetősége 
A hőbomlás nagymértékben a körülményektől függ. A levegőben jelen szolid testek, folyadékok és gázok, ebben 

CAS 630-08-0) és más szerves vegyületek összetett keveréke változik az
vagy hődegradációja / aerob degradációja során.   

 
(láng, szikra, elmelegített felület), sztatikus elektromosság

felgyülemlését. A magas hőmérséklet hatására hosszú ideig kitett tartályok kirobbanhatnak, ami a tűz v

Nem összeférhető anyagok 
eszélyesen reagál a kénsav és salétromsav keverékével, dinitrogén-tetroxiddal

Veszélyes bomlástermékek 
A jelen adatlapban meghatározott biztonsági feltételek és szabályok betartása mellett a termék tárolás
során veszélyes bomlástermékek nem keletkeznek. 

Következtetések / Megjegyzések 

 

Az emberre és az állatokra vonatkozó Irritatív 

Nem indokolt 

Irritatív 

 

vonatkozó Enyhén irritatív, de nem a besorolást befolyásoló m

Nem indokolt 

Enyhén irritatív, de nem a besorolást befolyásoló m

 

Az emberre és az állatokra vonatkozó és az 
alternatív adatokon alapuló értékelés 

Nem szenzibilizáló 
 

Nem szenzibilizáló 

 

Hatása a genetikai anyagra nem káros 
 

 

Alacsony akut toxicitás (LD50 > 5000 mg/kg testtömeg
 
Alacsony akut toxicitás (4 óra LC50 188 mg/L)
  
Alacsony akut toxicitás (LD50 > 5000 mg/kg testtömeg
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k, folyadékok és gázok, ebben 
változik az anyag égése 

sztatikus elektromosság. Kerülni kell a gőz 
 ideig kitett tartályok kirobbanhatnak, ami a tűz veszélyével jár.  

tetroxiddal, bróm-trifluoriddal, 

lek és szabályok betartása mellett a termék tárolása és feldolgozása 

Enyhén irritatív, de nem a besorolást befolyásoló mértékben  

Enyhén irritatív, de nem a besorolást befolyásoló mértékben 

testtömeg) 

mg/L) 

mg/kg testtömeg) 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

Rövid távú 
Félkrónikus (középtávú) toxicitás 

Reprodukciós toxicitás 

Termékenység  
Fejlődési zavarok prenatális vizsgá

Toxikokinézis  

Egyéb hosszan tartó káros hatás 

 
 

12.12.12.12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓKKKK

 

12.1. Toxicitás 
 

 

Toxicitás vízi organizmusokra  

Rövid időtartamú akut toxicitás
gerinctelenekre vonatkozó adatok
(Daphnia) 

Hosszú időtartamú akut toxicitás
gerinctelenekre vonatkozó adatok 
(Daphnia) 

Növekedésgátlás vízi növényeknél (algák

Rövid időtartamú akut toxicitás�–
vonatkozó adatok 

Hosszú időtartamú akut toxicitás�–
vonatkozó adatok 

Eleveniszap légzésgátló hatása 
(baktériumok)  
 

Toxicitás szárazföldi organizmusokra 

Hosszú időtartamú toxicitás gerinctelenek 
esetében 

Talaj-mikroorganizmusokra gyakorolt hatás 

Hosszú időtartamú toxicitás növények 
esetében  

Hosszú időtartamú toxicitás baktériumok 
esetében  

Hosszú időtartamú toxicitás a madarak 
fejlődése esetében  

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

 
Inhalációs: számos kedvezőtlen hatást fejt ki, többek között: 
neuropszichés tünetek, hallászavarok, színlátás

 

vizsgálatai  
A termékenységre gyakorolt káros hatás nem igazolódott. Léteznek 
bizonyítékok arra, hogy toluol káros hatással van a
(a madarak alacsonyabb testtömege és a vagina késlel
fejlődése) amikor a koncentrációja ≥ 1000 ppm, 
negatív hatással van az anyára. NOAEC mind a két esetben:
(2261 mg/m3) 

Alacsony abszorpció belégzés következtében.

Inhalációs expozíció: kinematikus viszkozitás 
hőmérsékletben. Az önkénteseken végzett vizsgálatok során 
álmosság jelentkezett a 4 óráig tartó  < 20 mg/L expozíciós 
koncentráció mellett.  

KKKK    

Következtetések / Megjegyzések 

 

Rövid időtartamú akut toxicitás� – 
re vonatkozó adatok 

48 óra EC50 3,78 mg/l 
 

Hosszú időtartamú akut toxicitás� – 
gerinctelenekre vonatkozó adatok  

7 nap NOEC 0,74mg/l 

Növekedésgátlás vízi növényeknél (algák) 72 óra NOEC 10mg/l 

– halakra 96 óra LC50 5,5mg/l 
 

– halakra 40 nap NOEC 1,4mg/l 

niszap légzésgátló hatása 24 óra EC50 84mg/l 

 Nincs adat 
 tartamú toxicitás gerinctelenek 

mikroorganizmusokra gyakorolt hatás  

Hosszú időtartamú toxicitás növények 

Hosszú időtartamú toxicitás baktériumok Nincs adat 

Hosszú időtartamú toxicitás a madarak Nincs adat  
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számos kedvezőtlen hatást fejt ki, többek között: 
színlátás-zavarok.  

káros hatás nem igazolódott. Léteznek 
bizonyítékok arra, hogy toluol káros hatással van a magzatfejlődésre 

a madarak alacsonyabb testtömege és a vagina késleltetett 
ppm, és kisebb mértékben 

mind a két esetben: 600 ppm 

belégzés következtében. 

20,5 mm2/s alatt 40 °C 
tt vizsgálatok során szédülés, 

< 20 mg/L expozíciós 
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12.2.12.2.12.2.12.2. Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság 
BiodegradációBiodegradációBiodegradációBiodegradáció: Toluol könnyen biodegradálódik 
Hidrolitikus bomlásHidrolitikus bomlásHidrolitikus bomlásHidrolitikus bomlás    (mint a pH-érték függvénye

Atmoszferikus oAtmoszferikus oAtmoszferikus oAtmoszferikus oxidációxidációxidációxidáció: Várható a toluol degradációja a levegőben zajló köz
 

12.3.12.3.12.3.12.3. Bioakkumulációs képességBioakkumulációs képességBioakkumulációs képességBioakkumulációs képesség
 log Kow (<3) érték – bioakkumulációs képességet nem mutat 

12.4.12.4.12.4.12.4. A talajban való mobilitásA talajban való mobilitásA talajban való mobilitásA talajban való mobilitás
 log Pow (<3) érték – a talajban és a szennyvízüledékben nem kötődik meg

12.5.12.5.12.5.12.5. A PBTA PBTA PBTA PBT----    és a vPvBés a vPvBés a vPvBés a vPvB----értékelés eredméértékelés eredméértékelés eredméértékelés eredmé
Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérg
(vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak

12.6.12.6.12.6.12.6. Egyéb káros hatásokEgyéb káros hatásokEgyéb káros hatásokEgyéb káros hatások    
 Toluol nem hat károsan az éghajlati felmelegedésre, az 
 
 

13.13.13.13. HULLADÉKKEZELÉSI HULLADÉKKEZELÉSI HULLADÉKKEZELÉSI HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOKSZEMPONTOKSZEMPONTOKSZEMPONTOK

 
Hulladék-osztályozás: a hulladék-katalógusnak megfelelően

13.1. Hulladékkezelési módszerek  
A hulladékot lefolyócsatornába önteni tilos. Telepü
lehetőségét. A hulladék-termék újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását a h
végezni. 
Javasolt ártalmatlanítási módszer: termikus átalakí
Egyszer használatos csomagolásokat át kell adni az 
újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását a hatályos
Többször használatos csomagolások, ha ez szükséges,
 
 

14.14.14.14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓK

 

SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS (RID/ADR) 
Helyes Szállítási Név  TOLU
Az anyag azonosítószáma  UN 1294
Osztály    3
Besorolás kódja   F1
Csomagolási csoport  II
Különleges előírások  ---
Korlátozott mennyiségek  LQ4
Csomagolási utasítások  ADR: P001, IBC02, R001
    RID: P001,
Figyelmeztető címke  Nr 3
A veszély azonosítószáma  33
 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság Perzisztencia és lebonthatóság     
ol könnyen biodegradálódik   

érték függvénye): Toluol nem bomlik el hidrolitikusan  
Várható a toluol degradációja a levegőben zajló közvetlen fotokémiai bomlás hatására

Bioakkumulációs képességBioakkumulációs képességBioakkumulációs képességBioakkumulációs képesség    
bioakkumulációs képességet nem mutat  

A talajban való mobilitásA talajban való mobilitásA talajban való mobilitásA talajban való mobilitás    
a talajban és a szennyvízüledékben nem kötődik meg. 

értékelés eredméértékelés eredméértékelés eredméértékelés eredményeinyeinyeinyei    
Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioak
(vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak 

    
ol nem hat károsan az éghajlati felmelegedésre, az ózonréteget nem károsít. 

SZEMPONTOKSZEMPONTOKSZEMPONTOKSZEMPONTOK    

katalógusnak megfelelően. 

Hulladékkezelési módszerek   
A hulladékot lefolyócsatornába önteni tilos. Települési szeméttelepen tárolni tilos. Figyelembe venni az 

termék újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell 

Javasolt ártalmatlanítási módszer: termikus átalakítás  
Egyszer használatos csomagolásokat át kell adni az átvételre jogosult hulladékkezelő
újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell végezni 
Többször használatos csomagolások, ha ez szükséges, előző tisztítás után, tovább használhatók

Ó INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓKÓ INFORMÁCIÓK    

TOLUOL 
UN 1294 
3 
F1 
II 
--- 
LQ4 
ADR: P001, IBC02, R001 
RID: P001, DPPL02, R001 
Nr 3 
33 
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etlen fotokémiai bomlás hatására.  

ező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

Figyelembe venni az újrafelhasználás 
atályos jogszabályoknak megfelelően kell 

átvételre jogosult hulladékkezelőnek. A hulladékok 
 

 előző tisztítás után, tovább használhatók. 
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TOLUOL 

BELFÖLDI VÍZI SZÁLLÍTÁS (AND) 
Helyes Szállítási Név  TOLUOL
Az anyag azonosítószáma  UN 1294
Osztály    3
Besorolás kódja   F1
Csomagolási csoport  II
Figyelmeztető címke  Nr 3
Különleges előírások  ---
Megengedett szállítás  T
Veszélyek   3 + N3

TENGERI SZÁLLÍTÁS (IMDG) 
Helyes Szállítási Név  TOLUOL
Az anyag azonosítószáma  UN 1294
Osztály    3
Csomagolási csoport  II
Különleges előírások  ---
Csomagolási utasítások  P001
Figyelmeztető címke  Nr 3
Tengeri környezetet beszennyez NEM
 
 

15.15.15.15. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCS

15.1. Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségü
jogszabályok

A tűzveszélyes anyagok csoportja a 96/82/EK irányel
szükséghelyzet fellépésének növelt vagy magas kocká
Növelt kockázat:  5.000 tonna 
Magas kockázat: 50.000 tonna 

Toluol be van sorolva mint a 3. osztályú 
értelmében. 
 

15.1.1. Európai Unió jogszabályai
� Az Európai Parlament és a Tanács 

regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről é
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáró
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv,
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről. 

� A Bizottság 453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi any
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 19

� A Tanács 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok o
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 

� Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányel
készítmények osztályozására, csomagolására és címké
rendelkezéseinek közelítéséről  (

� A Tanács 96/82/EK irányelve ( 1996. december 9.) a 
veszélyeinek ellenőrzéséről. 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

TOLUOL 
UN 1294 
3 
F1 
II 
Nr 3 
--- 
T 
3 + N3 

TOLUOL 
UN 1294 
3 
II 
--- 
P001 
Nr 3 
NEM 

SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK OLATOS INFORMÁCIÓK OLATOS INFORMÁCIÓK OLATOS INFORMÁCIÓK     

Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

A tűzveszélyes anyagok csoportja a 96/82/EK irányelv (Seveso II).  I. számú mellékletében található
szükséghelyzet fellépésének növelt vagy magas kockázatával járó telephelynek minősítő mennyiségek:

ol be van sorolva mint a 3. osztályú  kábítószer-prekurzor a kábítószer-prekurzorokról szóló 

Európai Unió jogszabályai 
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag
létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/2
bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.  

453/2010/EU rendelete (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékel
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról 

A Tanács 67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatko
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (mint a Bizottság 2009/2/EC 

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes 
készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazga

(mint a 2001/60/EK irányelv). 

A Tanács 96/82/EK irányelve ( 1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
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gyi és környezetvédelmi 

llékletében található.  A súlyos ipari 
zatával járó telephelynek minősítő mennyiségek:  

prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendelet 

 18.) a vegyi anyagok 
s korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 

l, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
 a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 

agok regisztrálásáról, értékeléséről, 
07/2006/EK rendelet módosításáról  

sztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
(mint a Bizottság 2009/2/EC - 31 ATP irányelve) 

ve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes 
zésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 



BIZTONSÁGI ADATLAP
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� Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rende

� keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagol
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valam

� Az Európai Parlament és a Tanács 2004/37/EK 
és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett mu
a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezd

� a Tanács 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) 
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

� a Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és 
végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozás

� A Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.)
foglalkozási expozíciós határértékek második listáj
irányelv módosításáról 

� A Bizottság 2009/161/EU irányelve ( 2009. december 
indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harm
módosításáról 

� Az Európai Parlament és a Tanács 
hatályon kívül helyezéséről  

� Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK
szállításáról  

� A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról 

� A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról sz

15.1.2. Lengyel jogszabályok 
� 2001. január 11. napi törvény a vegyi anyagokról

� Egészségügyi Miniszter 2003. szeptember 2. napi r
kritériumairól és módszereiről  

� Egészségügyi Miniszter 2009. március 5. napi rendel
a címkézéséről.   

� Egészségügyi Miniszter 2004. december 
készítményekről, tényezőkről vagy 

� A Belügy- és Közigazgatási Miniszter 2010. június 7. napi ren
építőterületek tűzvédelméről.  

� Az infrastruktúra-miniszter 2002. április 12. napi rendelete az 
műszaki feltételekről.  

� 2001. április 27. napi törvény a hulladékokról

� Munkaügyi és Szociálpolitikai 
munkakörnyezeti tényezők megengedett legmagasabb 

� Egészségügyi Miniszter 2005. április 20. napi rende
vizsgálatairól és méréseiről. 

� 1976. június 26. napi törvény – Munkatörvénykönyv

� Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 
munkaegészségügyi szabályokról

� 2008. október 28. napi törvény a veszélyes any

� 2004. március 31. napi törvény veszélyes anyagok va
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
Kémiai Biztonsági Jelentés készült. 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

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 

s 2004/37/EK irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákk
és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről (hatodik egyedi irányelv 

89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)  

s 98/24/EK irányelve (1998. április 7.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kocká
kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében) 

Bizottság 2000/39/EK irányelve (2000. június 8.) a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irá
végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásá

A Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a java
foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valam

A Bizottság 2009/161/EU irányelve ( 2009. december 17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az
indikatív foglalkozási expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irán

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irány

Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk s

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR).  

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID). 

vegyi anyagokról és a vegyi készítményekről  

Egészségügyi Miniszter 2003. szeptember 2. napi rendelete a vegyi anyagok és a vegyi készítmények

Egészségügyi Miniszter 2009. március 5. napi rendelete a veszélyes anyagok és készítmények csomagolásának 

Egészségügyi Miniszter 2004. december 1. napi rendelete a rákkeltő vagy mutagén hatású an
készítményekről, tényezőkről vagy technológiai folyamatokról a munkakörnyezetben.  

és Közigazgatási Miniszter 2010. június 7. napi rendelete az épületek, egyéb építmények és 

miniszter 2002. április 12. napi rendelete az épületek és az elhelyezésük

2001. április 27. napi törvény a hulladékokról. 

 Miniszter 2002. november 29. napi rendelete az egészséget veszélyeztető 
tényezők megengedett legmagasabb koncentrációiról és intenzitásairól.

Egészségügyi Miniszter 2005. április 20. napi rendelete az egészséget veszélyeztető munkakörnyezeti tényező

Munkatörvénykönyv.  

Miniszter 1997. szeptember 26. napi rendelete az általános munkab
szabályokról. 

2008. október 28. napi törvény a veszélyes anyagok közúti szállításáról. 

2004. március 31. napi törvény veszélyes anyagok vasúti szállításáról. 

Kémiai biztonsági értékelés 
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08. december 16.) az anyagok és 

ásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
int az 1907/2006/EK rendelet módosításáról  

irányelve (2004. április 29.) a munkájuk során rákkeltő anyagokkal 
éről (hatodik egyedi irányelv 

a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak 
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK 

munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos 
biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv 

expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról. 

 a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt 
ának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK 

17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az 
adik listájának létrehozásáról és a 2000/39/EK irányelv 

(2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

irányelve (2008. szeptember 24.) a veszélyes áruk szárazföldi 

vegyi készítmények osztályozási 

s készítmények csomagolásának 

1. napi rendelete a rákkeltő vagy mutagén hatású anyagokról, 

az épületek, egyéb építmények és 

elhelyezésük által teljesítendő 

r 29. napi rendelete az egészséget veszélyeztető 
. 

az egészséget veszélyeztető munkakörnyezeti tényezők 

. szeptember 26. napi rendelete az általános munkabiztonsági és 
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16.16.16.16. EGYÉB INFORMÁCIÓEGYÉB INFORMÁCIÓEGYÉB INFORMÁCIÓEGYÉB INFORMÁCIÓ    

16.1. Változások a biztonsági adatlap előző változatához 
Jelen adatlap valamennyi korábbi változatot

16.2. A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és 
ACGIH  Amerikai kormányzati iparhigiénikusok konferenciája
AGS  Veszélyes Anyagok Bizottsága (német)
CAS number Chemical Abstracts Service 
CLP  Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésérő
DFG  Német Kutatási Alapítvány
DNEL  Derived No Effect Level
ES  Expozíciós forgatókönyv
EC50 A toxin olyan koncentrációja

a maximális értékének 50%
ED50 A toxin olyan adagja, amely meghatározott 

nagyságában 
EINECS  A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyag
ELINCS  A Törzskönyvezett Vegyi Anyagok 
ERC  Környezetbe engedési kategória
GHS  A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyet
IC50 Közepes inhibíciót kifejtő 

amely az adott folyamat 50%
LC50 Közepes halálos koncentráció 

a levegőben, amely a meghatározott idő után az ado
LD50 Közepes halálos�dózis 

populáció 50%-ának a halálát okozza
LOAEL / LOAEC Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb dóz
LOEL / LOEC Az első megfigyelhető káros hatást okozó legalacson
NIOSH Nemzeti munkahelyi egészségügyi és munkavédelmi intézet
NOAEL / NOAEC Megfigyelhető káros hatást nem okozó dózis vagy kon
NOEL / NOEC A mérgező anyagnak a megfigyelhető káros hatást nem okozó legn

koncentrációja  
OECD Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
OSHA  Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
PBT Le nem bomló, bioakkumulatív és mérgező anya
PNEC  Becsült hatásmentes koncentráció
PROC  Folyamat-kategória 
RBCh  Kémiai biztonsági jelentés
REACH  Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyez
STOT  Célszervi toxicitás 
STOT SE  Célszervi toxicitás –
STOT RE  Célszervi toxicitás –
SU  Végső felhasználási szektor 
vPvB  Tartósan le nem bomló és tartósan bioakkumulatív an

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatfor
A benzol regisztrációs dossziéja. 
ESIS – Európai Vegyianyag- információs Rendszer

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

Változások a biztonsági adatlap előző változatához képest  
változatot helyettesít.  

A biztonsági adatlapban alkalmazott rövidítések és akronimák magyarázata 
kormányzati iparhigiénikusok konferenciája 

Veszélyes Anyagok Bizottsága (német) 
Chemical Abstracts Service -szám 

z anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet
Alapítvány 

Derived No Effect Level - Származtatott hatásmentes Szint 
xpozíciós forgatókönyv 

koncentrációja a környezetben, amely meghatározott biológiai
maximális értékének 50%-os nagyságában  

A toxin olyan adagja, amely meghatározott biológiai hatást vált ki a maximális értékének 50%

A Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
A Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 

engedési kategória 
vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének egyetemes harmonizált rendszere 

Közepes inhibíciót kifejtő koncentráció (a mérgező tényező olyan koncentrációja
amely az adott folyamat 50%-os gátlását (inhibícióját) fejti ki. 
Közepes halálos koncentráció (az adott anyag olyan koncentrációja a talajban

levegőben, amely a meghatározott idő után az adott populáció 50%-ának a halálát okozza
dózis (az adott anyag olyan adagja, amely a meghatározott 

ának a halálát okozza) 
Megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb dózis vagy koncentráció 
Az első megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb dózis vagy koncentráció

unkahelyi egészségügyi és munkavédelmi intézet 
Megfigyelhető káros hatást nem okozó dózis vagy koncentráció 

nyagnak a megfigyelhető káros hatást nem okozó legn

Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete 
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
Le nem bomló, bioakkumulatív és mérgező anyag  
Becsült hatásmentes koncentráció� 

kategória  
émiai biztonsági jelentés 

Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
 
– egyszeri expozíció után 
– ismétlődő expozíció után 

Végső felhasználási szektor  
Tartósan le nem bomló és tartósan bioakkumulatív anyag 

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és adatforrások 

információs Rendszer (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
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akronimák magyarázata  

l és csomagolásáról szóló rendelet 

biológiai hatást vált ki 

hatást vált ki a maximális értékének 50%-os 

emes harmonizált rendszere  
koncentrációja a környezetben, 

talajban, a vízben vagy 
ának a halálát okozza) 

az adott anyag olyan adagja, amely a meghatározott idő után az adott 

yabb dózis vagy koncentráció 

nyagnak a megfigyelhető káros hatást nem okozó legnagyobb dózisa vagy 
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16.4. A dolgozók javasolt képzései 
Az emberi élet- és egészségvédelem biztosítása érdekében a benzolla
veszélyeztetett dolgozókat megfelelően ki kell képe
környezetre gyakorolt hatására és az expozíció
érkezése előtti elsősegélynyújtásra. A megszerzett ismeretek tartós rögzítése érdekébe
képzéseket a baleset- / veszélyhelyzet
 

16.5. A vonatkozó R, S, H és P 

A veszélyes anyagok kockázataira utaló mondat 
R11 Tűzveszélyes 
R63 A születendő gyermeket károsíthatja
R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egész
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a lég
R67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak
R38 Bőrizgató hatású 
 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre

szerint}

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
S36/37 Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz k
 

Figyelmeztető H mondat  { 1272/2008/

H304  Lenyelve és a légutakba kerülve halálos leh.
H315  Bőrirritáló hatású. 
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361  Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373  Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (központi 

Óvintézkedésre vonatkozó mondat P mondat
P202 Ne használja addig, amíg 

értette.  
P210   Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró 
P243   Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvint
P260   A por/füst/köd/permet belélegzése tilos
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kö
P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 

távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni v
P301+P310  LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZ
P304+P340:  BELÉLEGZ

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lé
P308+P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátás
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A dolgozók javasolt képzései  
és egészségvédelem biztosítása érdekében a benzollal való érintkezéssel foglalkozásuk mia

veszélyeztetett dolgozókat megfelelően ki kell képezni. A képzés kiterjedjen az anyag fizikai és kémia
expozíció elleni védelemre (személyi védőeszközöket beleértve) valamit az orvos 

. A megszerzett ismeretek tartós rögzítése érdekében tartani kell rendszeres frissítő 
/ veszélyhelyzet-szimulációval.  

mondatok felsorolása 

A veszélyes anyagok kockázataira utaló mondat (R-mondat) { 67/548/EGK (DSD) irányelv szerint

A születendő gyermeket károsíthatja 
Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat 
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat
Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló mondat (S mondat) { 67/548/EGK (DSD) irányelv 

Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
gfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.  

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a cím

1272/2008/EK (GHS)rendelet szerint}

a kerülve halálos leh. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. 
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (központi idegrendszer) károsíthatja a szerveket

mondat { 1272/2008/EK (GHS)rendelet szerint}

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta 

Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
A por/füst/köd/permet belélegzése tilos 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.  
HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell 
távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.   
LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi 
testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni. 
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l való érintkezéssel foglalkozásuk miatt 
zni. A képzés kiterjedjen az anyag fizikai és kémiai tulajdonságaira, 

beleértve) valamit az orvos 
n tartani kell rendszeres frissítő 

irányelv szerint}

esetén tüdőkárosodást okozhat 

67/548/EGK (DSD) irányelv 

ell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.  

r) károsíthatja a szerveket 

nem olvasta és meg nem 

tartandó. Tilos a dohányzás. 
ézkedéseket kell tenni. 

ruhadarabot azonnal el kell 

PONTHOZ vagy orvoshoz. 
 vinni és olyan nyugalmi 
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16.6. Egyéb információ 
 

Ipari felhasználások 

Azonosított 

felhasználás 

A felhasználási leírók rendszerének használata

Gyártás Eljárás-kategóriák leíró listája (PROC)
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció val
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az el
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szint
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való f
az expozíció lehetősége
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben
PROC 15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC1: Vegyi anyagok gyártása
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 
A felhasználási ágazatok leíró listája
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekb
létesítményekben való felhasználása
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzet
termékeket is) 
SU9: Finomkémiai termékek gyártása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Féltermékként való 

felhasználás 

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folyto
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbít
szakasszal együtt)
PROC 15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (in

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekben való felhasználása
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban v
termékeket is) 
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A felhasználási leírók rendszerének használata 

kategóriák leíró listája (PROC): 
Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 

az expozíció lehetősége 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 
Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Vegyi anyagok gyártása 
Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 

létesítményekben való felhasználása 
Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőola

Finomkémiai termékek gyártása 

Expozíciós esemény forgatókönyve:    1 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, ame
az expozíció lehetősége 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 

Laboratóriumi reagens felhasználása 

nyezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ip
létesítményekben való felhasználása 
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari 
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során alkalmanként előforduló 

ézis vagy készítmény-előállítás) 
elhasználás, amelynek során felmerül 

tartályokba / tartályokból való 

tartályokba / tartályokból való 

sználása eljárásokban vagy 

en lévő anyagok ipari 

t gyártása (ideértve a kőolajipari 

án alkalmanként előforduló 

 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

nagy tartályokba / tartályokból való 

ása (kijelölt töltősor, a mérési 

termedierek ipari felhasználása) 

nyekben lévő anyagok ipari 

égzett gyártása (ideértve a kőolajipari 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

SU9: Finomkémiai termékek gyártása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

tisztítószerekben 

Eljárás-kategóriák leíró listája (PROC)
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és 
az expozíció lehetősége
PROC7: Ipari porlasztás
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem ki
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC13: Árucikkek bemártással, önt

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/v
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekb
létesítményekben való felhasználása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

üzemanyagként 

Eljárás-kategóriák leíró listája
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC16: Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása 
korlátozott expozíció várható

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása:
ERC7: Anyagok zárt rendszerben való ipari felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekb
létesítményekben való felhasználása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

bevonatokban és 

bevonóanyagokban  

Eljárás-kategóriák leíró listája
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

SU9: Finomkémiai termékek gyártása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 3 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 

Ipari porlasztás 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy 

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 

létesítményekben való felhasználása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 5 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az el nem égett terméknek való 
korlátozott expozíció várható 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 

Anyagok zárt rendszerben való ipari felhasználása 
A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 

Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 

létesítményekben való felhasználása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 7 

iák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 
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, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 

ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

l, nagy tartályokba / tartályokból való 

sználása eljárásokban vagy 

agy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével) 
en lévő anyagok ipari 

, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

l, nagy tartályokba / tartályokból való 

l nem égett terméknek való 

átcsomagolása (az ötvözetek kivételével) 
en lévő anyagok ipari 

, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés
PROC7: Ipari porlasztás
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tart
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbít
szakasszal együtt)
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése
PROC 15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy á
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekbe

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

ragasztókban és 

antiadhezív 

szerekben 

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban v
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC6: Kalenderezési műveletek
PROC7: Ipari porlasztás
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag v
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelés
PROC14: Készítménye
szemcsésítéssel való készítése

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása:
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekben való felhasználása
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban v
termékeket is) 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 

Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 
éssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

Ipari porlasztás 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
g vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 

szakasszal együtt) 
Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése 
Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása elj

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 10 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felm
az expozíció lehetősége 

Kalenderezési műveletek 
PROC7: Ipari porlasztás 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartály
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben  

Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése 

Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 

Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy 

ási ágazatok leíró listája (SU): 
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari 
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(szintézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 

tartályokba / tartályokból való 

ályokba / tartályokból való 

ása (kijelölt töltősor, a mérési 

sználása eljárásokban vagy 

tcsomagolása (az ötvözetek kivételével) 
nyekben lévő anyagok ipari 

aló felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

agy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

k, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 

sználása eljárásokban vagy 

nyekben lévő anyagok ipari 

égzett gyártása (ideértve a kőolajipari 
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TOLUOL 

SU9: Finomkémiai termékek gyártása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

laboratóriumi 

reagensként 

Eljárás-kategóriák leíró listája (PROC)
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC2: Készítmények* előállítása
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vag
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekben való felhasználása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

funkcionális 

folyadékokban 

Eljárás-kategóriák l
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítmények
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való
szakasszal együtt)

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása:
ERC7: Anyagok zárt rendszerben való ipari felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy ké
létesítményekben való felhasználása
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban v
termékeket is) 
SU9: Finomkémiai termékek gyártása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

gumigyártásban és 

gumifeldolgozásban 

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények* és árucikkek előá
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő
PROC6: Kalenderezési műveletek

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

: Finomkémiai termékek gyártása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 14 
 

kategóriák leíró listája (PROC): 
Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
Laboratóriumi reagens felhasználása 

ocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Készítmények* előállítása 

Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy 

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 16 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

a (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Anyagok zárt rendszerben való ipari felhasználása 

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari 

SU9: Finomkémiai termékek gyártása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 18 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 

Készítmények* és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

Kalenderezési műveletek 
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sználása eljárásokban vagy 

y átcsomagolása (az ötvözetek kivételével) 
nyekben lévő anyagok ipari 

, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

ntézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

l, nagy tartályokba / tartályokból való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 

szítményekben lévő anyagok ipari 

égzett gyártása (ideértve a kőolajipari 

, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során felmerül 

llításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

PROC7: Ipari porlasztás
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesít
PROC13: Árucikkek bemártá
PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázás
szemcsésítéssel való készítése
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
PROC21: Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyag
megmunkálása 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC4: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felha
termékekben 
ERC6d: Gyártásszabályozók gyanták, gumiipari termékek, pol
eljárásban való ipari felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekben való felhasználása
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arán
termékeket is)  
SU9: Finomkémiai termékek gyártása

Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Keverés 

(formuláció) 

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szi
az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő
PROC 8a: Anyag vagy k
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt lét
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
továbbítása (feltöltés / leür
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbít
szakasszal együtt)
PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, öss
szemcsésítéssel való készít
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC2: Készítmények előállítása

A felhasználási ágazatok leíró listája
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy á
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítmé
létesítményekben való felhasználása

Expozíciós esemény forgatókönyve

 

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

PROC7: Ipari porlasztás 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tart
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése 
PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése 

Laboratóriumi reagens felhasználása 
Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyagok alacsony energiaigényű 

 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 

Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy 

Gyártásszabályozók gyanták, gumiipari termékek, polimerek gyártásában, a
eljárásban való ipari felhasználása 
A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 
SU8: Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari 

 
SU9: Finomkémiai termékek gyártása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 20 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 
az expozíció lehetősége 

Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba 
továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 
továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 

Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése 

Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Készítmények előállítása 

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 
SU10: Készítmények előállítása [keverése] és/vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivét
SU3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari 
létesítményekben való felhasználása 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 21 
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ől, nagy tartályokba / tartályokból való 

l, nagy tartályokba / tartályokból való 

sal, összenyomással, extrudálással, 

sony energiaigényű 

sználása eljárásokban vagy 

imerek gyártásában, a polimerizációs 

nyekben lévő anyagok ipari 

yban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari 

, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló 

 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
ntézis) való felhasználás, amelynek során felmerül 

(több fázisú, illetve jelentős 

észítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való 

l, nagy tartályokba / tartályokból való 

ása (kijelölt töltősor, a mérési 

zenyomással, extrudálással, 

tcsomagolása (az ötvözetek kivételével) 
nyekben lévő anyagok ipari 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lak

Azonosított felhasználás A felhasználási leírók rendszerének használata

Felhasználás építőiparban 

és útépítésben   

Eljárás-kategóriák leíró listája
PROC7: Ipari porlasztás
PROC 8a: 
való továbbí
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt lé
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba v
szakasszal együtt)
PROC10: 
PROC11: 
PROC13: 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC8d: Segéda
ERC8f: Széleskörű, szórt kültéri, mátrixra vagy abba való 

A felhasználási ágazatok leíró listája 
Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

tisztítószerekben   

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
előforduló expozícióval
PROC3: Zá
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
felmerül az expozíció lehetősége
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelöl
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt lé
PROC10: 
PROC11: 
PROC13: 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírás 
ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,
ERC8d: Széleskörű, szórt kültéri, mátrixra vagy abba való 

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU
Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás 

bevonatokban és 

bevonóanyagokban 

Eljárás-kategóriák l
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
előforduló expozícióval
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
felmerül az expozíció lehetősége
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának sza
érintkezéssel
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekb

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók) 
A felhasználási leírók rendszerének használata 

kategóriák leíró listája (PROC): 
Ipari porlasztás 

PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC11: Nem ipari permetszórás 
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt

Széleskörű, szórt kültéri, mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető felhasználás

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 
Expozíciós esemény forgatókönyve: 4 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként 
előforduló expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során 
felmerül az expozíció lehetősége 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben  

ROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC11: Nem ipari permetszórás 
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel valókezelése 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírás (ERC): 
Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri 
Széleskörű, szórt kültéri, mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető felhasználás

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 6 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként 
előforduló expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során 
felmerül az expozíció lehetősége 
PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 
érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, eleg
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
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Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
yekben 

l, nagy tartályokba / tartályokból 

aló továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 

nyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása 
beépüléshez vezető felhasználás 

ció valószínűtlen 
, az ellenőrzés során alkalmanként 

is vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során 

nagy tartályokba / tartályokból 
t létesítményekben 

l, nagy tartályokba / tartályokból 

 szórt beltéri felhasználása 
beépüléshez vezető felhasználás 

ció valószínűtlen 
, az ellenőrzés során alkalmanként 

ntézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során 

kaszos (több fázisú, illetve jelentős 
együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

ől, nagy tartályokba / tartályokból 



BIZTONSÁGI ADATLAP

TOLUOL 

való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelöl
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe /
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt lé
PROC10: 
PROC11: 
PROC13: 
PROC15: 
PROC19: 
állása mellett

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,
ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

A felhasználási ágazatok leíró listája
Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás ragasztókban 

és antiadhezív szerekben 

Eljárás-kat
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
előforduló expozícióval
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhaszn
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis)
felmerül az expozíció lehetősége
PROC6: Kalenderezési műveletek
PROC 8a: 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelöl
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekbő
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt lé
PROC10: 
PROC11: Nem ipari permetszórás
PROC14: 
szemcsésítéssel való készítése

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása:
ERC8a: Segédanyagok n
ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való szél

A felhasználási ágazatok leíró listája 
Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás laboratóriumi 

reagensként 

Eljárás-kategóriák leíró listája
PROC10: 
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széles

A felhasználási ágazatok leíró listája 
Expozíciós esemény forgatókönyve
 

Felhasználás funkcionális 

folyadékokban 

Eljárás-kategóriák leíró listája 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozí
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás
előforduló expozícióval

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC11: Nem ipari permetszórás 
PROC13: Ipari termékmegmunkálás áztatással vagy elárasztással

: Laboratóriumi reagens felhasználása 
PROC19: Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre 
állása mellett 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 

Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt be
Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 11 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként 
előforduló expozícióval 
PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során 
felmerül az expozíció lehetősége 

Kalenderezési műveletek 
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben
PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC11: Nem ipari permetszórás 
PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, 
szemcsésítéssel való készítése 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri
ERC8d: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 15 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 17 

kategóriák leíró listája (PROC): 
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen
PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként 
előforduló expozícióval 
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t létesítményekben 
edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 

al 

yi védőeszköz rendelkezésre 

 szórt beltéri felhasználása 
 szórt kültéri felhasználása 

ció valószínűtlen 
, az ellenőrzés során alkalmanként 

álás (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
 való felhasználás, amelynek során 

Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
t létesítményekben 

l, nagy tartályokba / tartályokból 

zenyomással, extrudálással, 

yitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 
eskörű, szórt kültéri felhasználása 

körű, szórt beltéri felhasználása 

valószínűtlen 
, az ellenőrzés során alkalmanként 
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PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás
PROC 8a: 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelöl
PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbít
szakasszal együtt)
PROC20: 
rendszerekben való felhasználása

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása
ERC9a: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt b
ERC9b: Anyagok zárt rendszerekben való

A felhasználási ágazatok leíró listája 
Expozíciós esemény forgatókönyve

 

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasz
kézművesek) 

Azonosított felhasználás A felhasználási leírók rendszerének használata

Felhasználás 

bevonatokban és 

bevonóanyagokban  

Vegyi termékkategória
PC1: Ragasztó
PC4: Fagyásgátló és fagymentesítő termékek
PC8: Biocid termékek (pl. fertőtle
PC9a: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók
PC9b: Töltőanyagok, gittek, gipszek, modellező agyag
PC9c: Ujjfestékek
PC14: Fémfelület
is 
PC15: Nemf
PC17: Hidraulikus folyadékok
PC18: Tinták és tintapatronok
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PC23: Bőrcserzési, 
PC24: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek
PC31: Politúrok és vias
PC34: Textilfestékek, kikészítési és impregnáló termékek;
segédanyagokat
PC35: Mosó

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása:
ERC9a: Anyagok zárt
ERC9b: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, 

A felhasználási ágazatok leíró listája 
Expozíciós esemény forgatókönyve

 
 

Mellékletek: Expozíció-forgatókönyvek
1. Melléklet  1. Expozíció-forgatókönyv
2. Melléklet 3. Expozíció-forgatókönyv
3. Melléklet  4. Expozíció-forgatókönyv
4. Melléklet  5. Expozíció-forgatókönyv
5. Melléklet  6. Expozíció-forgatókönyv
6. Melléklet  7. Expozíció-forgatókönyv
7. Melléklet  10. Expozíció-forgatókönyv

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény
PROC 8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 
való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben

Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 
PROC20: Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, ugyanakkor
rendszerekben való felhasználása 
Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 

Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása
Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 22 

Expozíciós esemény forgatókönyve: 19 

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgá

A felhasználási leírók rendszerének használata 

Vegyi termékkategória (PC):
Ragasztó- és szigetelőanyagok 
Fagyásgátló és fagymentesítő termékek 
Biocid termékek (pl. fertőtlenítőszerek, növényvédelem) 

Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók 
Töltőanyagok, gittek, gipszek, modellező agyag 
Ujjfestékek 
Fémfelület-kezelési termékek, beleértve a horganyozási és galv

Nemfémfelület-kezelési termékek 
Hidraulikus folyadékok 
Tinták és tintapatronok 
Laboratóriumi vegyszerek 
Bőrcserzési, -festési, -kikésztési, -impregnáló és -ápolási termékek
Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek 
Politúrok és viaszkeverékek 
Textilfestékek, kikészítési és impregnáló termékek; beleértve a fehérítőszereket és a 

segédanyagokat 
Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket)

Környezeti kibocsátási kategóriák (ERC) leírása: 
ERC9a: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhas
ERC9b: Anyagok zárt rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása

A felhasználási ágazatok leíró listája (SU): 21 
Expozíciós esemény forgatókönyve: 12 

ókönyvek 
forgatókönyv :Gyártás  
forgatókönyv 3: Felhasználás féltermékként 
forgatókönyv 4: (Szakszerű) felhasználás építőiparban és útépítésben 

atókönyv 5: (Ipari) felhasználás tisztítószerekben  
forgatókönyv 6: (Szakszerű) felhasználás tisztítószerekben 
forgatókönyv 7: (Ipari) felhasználás üzemanyagként 

forgatókönyv 10: (Ipari) felhasználás bevonatokban és bevonóanyagokb
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 (szintézis vagy készítmény-előállítás) 
/ edényekből, nagy tartályokba / tartályokból 

t létesítményekben 
ása (kijelölt töltősor, a mérési 

lyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt 

eltéri felhasználása 
széleskörű, szórt kültéri felhasználása 

nálás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 

kezelési termékek, beleértve a horganyozási és galvanizálási termékeket 

ápolási termékek 

 beleértve a fehérítőszereket és a 

keket) 

rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 
szórt kültéri felhasználása 

építőiparban és útépítésben  

(Ipari) felhasználás bevonatokban és bevonóanyagokban  
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8. Melléklet  11. Expozíció-forgatókönyv
9. Melléklet  12. Expozíció-forgatókönyv
10. Melléklet  14. Expozíció-forgatókönyv
11. Melléklet  15. Expozíció-forgatókönyv
12. Melléklet  16. Expozíció-forgatókönyv
13. Melléklet  17. Expozíció-forgatókönyv
14. Melléklet  18. Expozíció-forgatókönyv
15. Melléklet  19. Expozíció-forgató
16. Melléklet  20. Expozíció-forgatókönyv
17. Melléklet  21. Expozíció-forgatókönyv

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.borsodchem-group.com 

Jelen biztonsági adatlap az emberi biztonságra, egészségre és életre 

időpontban rendelkezésünkre álló tudásunknak és tapasztalatunknak. Az adatlapban megadott információka

alkalmazásához, szállításához, tárolásához és forgalmazásához. A jelen Adatlap nem a termék 

termékre vonatkoznak és nem alkalmazhatók hasonló termékek esetéb

Jelen biztonsági adatlapban közölt információk a biztonságos felhasználás módszereire tekintettel kész

a biztonságos munkavégzés körülményeinek a létrehozása érdekében valamin

betartásával.  

A termék felhasználása, raktározása, feldolgozása és semlegesítése az eladása után a nem tartozik az e

felhasználásáért.  

Figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben a termék egy másik termék összetevőjeként kerül felhasználá

BIZTONSÁGI ADATLAP 

Változat: 1.0 – 30.11.2010

forgatókönyv: (Szakszerű) bevonatokban és bevonóanyagokban
forgatókönyv: (Fogyasztói) felhasználás bevonatokban és bevonóanyagokban
forgatókönyv: (Ipari) felhasználás ragasztókban és antiadhezív szerekben
forgatókönyv: (Szakszerű) felhasználás ragasztókban és antiadhezív
forgatókönyv: (Ipari) felhasználás laboratóriumi reagensként 
forgatókönyv: (Szakszerű) felhasználás laboratóriumi reagensként
forgatókönyv: (Ipari) felhasználás funkcionális folyadékokban 
forgatókönyv: (Szakszerű) felhasználás funkcionális folyadékokban
forgatókönyv: (Ipari) felhasználás gumigyártásban és gumifeldolgozásban
forgatókönyv: (Ipari) keverés (formuláció) 

életre valamint a környezetre vonatkozó információnyújtás céljával készült.  A fenti ada

asztalatunknak. Az adatlapban megadott információkat kizárólag segélyeszközként kell kezelni az adott termék bizton

lmazásához. A jelen Adatlap nem a termék minőségi tanúsítványa. Az Adatlapban feltüntetett információ

ermékek esetében.  

ztonságos felhasználás módszereire tekintettel készültek, azonban a felhasználóra tartozik a megad

a érdekében valamint a termék rendeltetésszerű felhasználása, valamennyi erre vonatkozó előírások és jogszabályok 

s semlegesítése az eladása után a nem tartozik az ellenőrzésünk alá, ezért nem vállalunk felelő

 egy másik termék összetevőjeként kerül felhasználásra, a jelen biztonsági adatlapban foglalt információk használhatatlanak le
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(Szakszerű) bevonatokban és bevonóanyagokban 
bevonóanyagokban 

ragasztókban és antiadhezív szerekben 
ragasztókban és antiadhezív    szerekben 

 
laboratóriumi reagensként 

(Ipari) felhasználás funkcionális folyadékokban  
(Szakszerű) felhasználás funkcionális folyadékokban  

gumigyártásban és gumifeldolgozásban 

Nyelv: magyar 
Dátum: 30.11.2010 

Biztonsági adatlap 
TOLUOL 

zó információnyújtás céljával készült.  A fenti adatok megfelelnek a megadott átdolgozási 

zként kell kezelni az adott termék biztonságos 

tanúsítványa. Az Adatlapban feltüntetett információk kizárólag a benne feltüntetett 

ználóra tartozik a megadott információk felhasználása 

yi erre vonatkozó előírások és jogszabályok 

nem vállalunk felelősséget az installációinkon kívüli 

adatlapban foglalt információk használhatatlanak lehetnek.  

 

Készítette: 

 

PetPetPetPetrochemia rochemia rochemia rochemia ––––    Blachownia S.A.Blachownia S.A.Blachownia S.A.Blachownia S.A.    
Szkolna 15 

47-225 Kędzierzyn - Koźle 

Lengyelország 
Tel: +48 77 488 68 01 

Fax: +48 77 488 67 21 
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1. Az anyag és a vállalat azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 
Anyagnév: VINIL KLORID 
Márkanév: VINIL KLORID MONOMER 
Indexszám: 602-023-00-7 
EK-szám: 200-831-0 
CAS-szám: 75-01-4 
CAS-név: - 
IUPAC-név: klóretilén 
 
Az anyag fajtája: 

Összetétel: egy összetevőjű anyag 
Származás: szerves 

REACH regisztrációs szám: 01-2119458772-30-0003 
 

1.2. Az anyag megfelelő azonosított felhasználása: vegyipari alapanyag a PVC és kopolimerek előállításánál. További 
felhasználási terület a vinil-klorid átalakítása 1,1,2-triklór-etánná, ami az 1,1- diklór-etén gyártás alapanyaga. 

 

1.2.1. Ipari környezetben dolgozó munkások általi felhasználás 
 

Szám 
Azonosított 
felhasználás 
megnevezése 

Folyamat  
kategória 

Környezeti  
kibocsátási  
kategória 

Végfelhasználói 
ágazat 

Termék 
kategória 

Expozíciós  
forgatókönyvre  
való hivatkozás 

1 VCM gyártás 
PROC 1  
PROC 8b  
PROC 15 

ERC 1 SU 8 - 
EF1- vinil-klorid 
monomer gyártás 

2 
PVC homo-és 
kopolimer gyártás 

PROC 3 
PROC 15 

ERC 6c SU 8 PC 0 
EF2 - PVC homo-és 
kopolimer gyártás 

 
1.2.2. Szakképzett dolgozók általi felhasználás: Nincsen azonosított szakképzett dolgozók általi felhasználás. 
1.2.3. Fogyasztói felhasználás: Nincsen azonosított fogyasztói felhasználás. 
1.2.4. Ellenjavallt felhasználások: Magánjellegű (házartási) célokra nem használható. 
1.2.5. További információk: A PROC, ERC, SU és PC teljes szövegét lásd a mellékelt Expozíciós Forgatókönyvben. 
 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

A vállalat azonosítása: 
BorsodChem Zrt. 
H-3700 Kazincbarcika 
Bolyai tér 1. 
Telefon: +36 48 511 211 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: sds@borsodchem.hu 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
SGS Emergency Response Services 
Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24) 
Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24) 
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
Telefon: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24) 
+36 1 476 6464 (0-24) 
Egyéb megjegyzések: 

A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol. 
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2. A veszély meghatározása 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
 
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztályozás 
 

Veszélyességi osztályok / kategóriák Figyelmeztető mondatok 
Tűzv. gáz 1 H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 

Cseppfolyósított gáz 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására 
robbanhat. 

Rákk. 1A 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós 
útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 
expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 

 
2.1.2. A 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerinti osztályozás 
 

Osztályozás R-mondatok 
F+ - Fokozottan 
tűzveszélyes 

R12 Fokozottan tűzveszélyes. 

Rákk. 1 R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 
 
S-mondatok: 
 

S53   Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
2.2. Címkézési elemek 
2.2.1. Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint 
 

Termékazonosító: VINIL KLORID MONOMER 
Anyag: VINIL KLORID 
Indexszám: 602-023-00-7 
 
Veszélyt jelző piktogramok: 
 

    
 
                                      GHS02                       GHS08                    GHS04 

 
Figyelmeztetés: Veszély 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P202  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. 
P210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P281  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 
P308+P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P377   Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. 
P403  Jól szellőző helyen tárolandó. 
 
Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható. 
 
Megjegyzések: 
D. megjegyzés: Egyes anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizálódásra vagy bomlásra, általában stabilizált 
állapotban hozzák forgalomba. 
Egyes esetekben azonban az ilyen anyagokat nem stabilizált formában hozzák forgalomba. Ebben az esetben az anyag 
szállítójának a címkén az anyag neve mellett fel kell tüntetnie a „nem stabilizált” szavakat. 
 

2.3. Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak. 

 
 

3. Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok
 

3.1. Anyag 
 Indexszám: 602-023-00-7 
 

Kémiai név EK-szám CAS-szám 
Tipikus 
koncentráció 
% (w/w) 

Koncentráció 
tartomány 
% (w/w) 

Vinil-klorid 200-831-0 75-01-4 kb. 99.98 99.6 — 100 

 
 

4. Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
4.2. Általános tanács: Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
4.2.1. Belégzés esetén: A sérültet el kell távolítani az expozíció színhelyéről, melegen kell tartani és a nyugalmát biztosítani 

kell. Nehézlégzés vagy cianózis esetén hasznos lehet az oxigén adása. Amennyiben a beteg légzése leállt, vagy 
gyengülni kezd, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Gondoskodni kell azonnali orvosi ellátásról. 

4.2.2. Bőrre kerülés esetén: A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Ha az anyag bőrrel érintkezik, azonnal le kell mosni bő 
vízzel. Tünetek jelentkezése esetén orvost kell hívni. 

4.2.3. Szembekerülés esetén: A szemet szemöblítő oldattal vagy tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni; az öblítést legalább 10 
percen keresztül kell végezni úgy, hogy a szemhéjakat széthúzzuk. Gondoskodni kell orvosi ellátásról. 

4.2.4. Lenyelés esetén: A beteget nem szabad hánytatni. Amennyiben a beteg eszméleténél van, a száját ki kell öblíteni vízzel, 
és itatni kell a sérülttel 200-300 ml vizet. Gondoskodni kell azonnali orvosi ellátásról. 

4.2.5. Orvosoknak szóló tájékoztató: Tüneti kezelést és támogató kezelést a tájékoztatásnak megfelelően kell alkalmazni. Az 
adrenalin és más hasonló szimpatomimetikus szerek alkalmazása expozíciót követően kerülendő, mivel szívritmuszavart 
okozhat, ami esetleges szívleálláshoz vezethet. 

4.3. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Belégzés: Szédülés, álmosság, fejfájás, eszméletlenség. 
Bőr: Folyékony vinil kloriddal érintkezve: fagyás. 
Szem: Vörösség, fájdalom. 

4.4. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A kitettség mértékétől függően javasolt az időszakos 
orvosi kivizsgálás. 
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5. Tűzvédelmi intézkedések 
 
A vinil-klorid kezelése általában nyomás alatt, folyékony halmazállapotban történik. Tűz esetén a nyomás növekszik. 
Fennáll a veszélye, hogy ilyen esetben a tartály illetve csőhálózat robbanásszerűen szétreped, és a vinil-kloridból 
tűzgolyó alakul ki. 

5.1. Oltóanyag 
A megfelelő oltóanyag: Kisebb tüzek esetén oltóanyagként használjanak vízködöt, széndioxidot vagy tűzoltóport. 
A nagy tüzeket nehéz eloltani, és ezzel nem is szabad kísérletezni, ha fennáll egy újabb robbanó felhő keletkezésének a 
veszélye. Ha mód van rá, akkor szüntessék meg a folyadék áramlását, és hagyják, hogy a tüzelőanyag elégjen. A tűz 
terjedése korlátozható duzzadó hab alkalmazásával. 
A tartályok és a csőhálózat hűtésére, valamint a tűzben képződő hidrogén-klorid gáz elnyelésére finom vízpermetet kell 
használni. Végig kell gondolni, hová kerüljön az elfolyó víz, mivel előfordulhat, hogy ez a víz savas. 
Nem megfelelő oltóanyag: Folyékony vinil-klorid tócsák esetén a tűzoltáshoz ne használjanak vízsugarat, mivel az növeli 
a párolgási sebességet és a tűz intenzitását. 

5.2. Az anyagból származó különleges veszélyek: Tűz esetén irritáló vagy mérgező füst (gáz) keletkezik (HCl, CO, foszgén). A 
pára a levegőnél nehezebb, a felületen terjedhet és nagyobb távolságból is belobbanhat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
Speciális védőfelszerelések: Tűz esetén zárt rendszerű légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. 

5.4. További információ: Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: ”A”, fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyag. 
 
 
6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a belégzését, szembe, bőrre 

való jutását, egyéni védőeszközök használata kötelező. Erősen veszélyeztetett helyzetben a levegőtől független 
légzőkészülék használata szükséges. Nem érintett személyeket lehetőség szerint a szélirányra merőlegesen haladva el 
kell távolítani. 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell távolítani. Értesíteni kell a megfelelő 
hatóságokat. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Az anyag bőrre és szembe jutása, valamint a keletkező pára belégzésének 
megakadályozása érdekében teljes körű védőfelszerelést kell viselni. 

6.1.3. Környezetvédelmi óvintézkedések: A szivárgás helyét el kell zárni. Állóvízbe történő bekerülés esetén a vízrendszert le 
kell zárni, folyóvíz esetén a vízi utakon hajózási tilalmat kell elrendelni. A vízvételezőket értesíteni kell. Szárazföldön a 
veszélyeztetett területet le kell zárni, szükség esetén ki kell üríteni. Szakértővel történő konzultálás szükséges. Ha 
nagyobb mennyiségű vinil klorid jut a szabadba, katasztrófariadót kell elrendelni. A lakó- és ipari negyedek lakóit 
figyelmeztetni kell, és biztonsági övezetet kell kialakítani. A szivárgás területéről az éghető anyagokat el kell távolítani. 

6.2. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiömlött anyagot homokkal, földdel vagy 
bármilyen egyéb adszorbens anyaggal fel kell itatni. A felitatáshoz ne használjanak fűrészport vagy egyéb gyúlékony 
anyagot. 

6.3. A megfelelő elhatárolási módszerek: A területet ki kell üríteni. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. 
6.3.1. A megfelelő szennyezés mentesítési eljárások: Ha lehetséges a vinil kloridot vissza-, illetve át kell szivattyúzni. Ha nem 

lehetséges, akkor a vinil kloridot el kell párologtatni. A kiömlött cseppfolyós vinil kloridot habbal le kell fedni. 
6.3.2. Egyéb információk: A térségben tartózkodó személyeket figyelmeztessék, hogy a helyiségbe hirtelen beáramló levegő 

tüzet vagy robbanást okozhat. 
 
 
7. Kezelés és tárolás 

 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
7.1.1. Óvintézkedések: Kerüljék a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést. A párát ne lélegezzék be. 

Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről, a megfelelő helyi elszívást is beleértve, biztosítandó, hogy nem lépik túl a 
meghatározott foglalkozási expozíciós határértékeket. A pára nehezebb a levegőnél; figyeljenek erre az aknáknál és elzárt 
területeknél. Kerüljék a nyílt lánggal és a forró felületekkel való érintkezést, mivel fennáll a tűz veszélye. Gondoskodni kell 
arról, hogy a készülékeket az elektrosztatikus töltés elvezetése érdekében megfelelően leföldeljék. Gondoskodni kell 
arról, hogy a készülékeket a karbantartás, átvizsgálás stb. céljából történő szétszerelés előtt megfelelően kitisztítsák. 
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7.1.2. Az általános foglalkozási higiéniára vonatkozó javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. Minden körülmények között el kell kerülni a közvetlen bőr- és szemérintkezést, és a gőzök 
belélegzését. A berendezéseket tisztán kell tartani. A szennyezés-mentesítő anyagot azonnal elérhető helyen kell tárolni.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt:  
A vinil-klorid tárolása általában szénacél vagy rozsdamentes acél készülékekben történik. Tárolják hűvös, jól szellőző 
helyiségben, hő- illetve gyújtóforrástól távol. Kerülni kell az anyag levegővel és oxigénnel történő érintkezését, mivel 
potenciálisan veszélyes peroxidok képződhetnek. Bizonyos helyzetekben inhibitorra (pl. hydrokinonra) lehet szükség, 
hogy minimálisra csökkentsék annak a kockázatát, hogy a peroxidok beindítják a vinil-klorid polimerizációját. 

7.3. Speciális felhasználások: Lásd a mellékelt expozíciós forgatókönyvben. 
 
 
8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

 
Ajánlott ellenőrzési stratégiák: 
1. Megfelelő munkaegészségügyi gyakorlat alkalmazása. 
2. Helyi légelszívás használata. 
3. Zárt folyamatok. 
4. Szakértői tanácsadás kérése. 

 
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
8.1.1. Foglalkozásra vonatkozó expozíciós határértékek 
 

Országok 
Határérték (8 órás) Határérték (rövid távú) 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 
Ausztria 2 5 4 20 
Belgium 3 7.77 - - 
Kanada 1 2.6 - - 
Dánia 1 3 2 6 
Európai Unió 3 7.7 - - 
Franciaország 1 2.59 - - 
Németország 3 7.7 - - 
Magyarország - - - 7.77 
Olaszország 3 7.7 - - 
Japán 2 - - - 
Lengyelország - 5 - 30 
Spanyolország 3 7.8 - - 
Svédország 1 2.5 5 13 
Svájc 2 5.2 - - 
Hollandia - 7.7 - - 
USA-OSHA 1 - 5 - 
Egyesült Királyság 3 - - - 

 
Forrás: http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_ gw.aspx 
 

 
8.1.2. DNEL/PNEC-értékek

Dolgozók: 
 Hosszú-távú expozíció – szisztematikus hatások (belégzés)  DMEL=7.7 mg/m
 Hosszú-távú expozíció – lokális hatások:  

3 

Mivel az anyag gáz, a szájon át és bőrön keresztül történő expozíció a munkavállalók szempontjából nem lényeges, ezért 
az említett expozíciós utakra vonatkozóan nincsenek származtatott DN(M)EL értékek. 

 
Mivel az anyagot a REACH szerint akut toxicitás alapján nem sorolták be, nincs szükség akut / rövid távú DNEL értékek 
kiszámítására. 
 
Akut/rövid –távú expozíció - szisztematikus hatások, (bőrön át):   Nem alkalmazható. 
Akut/rövid –távú expozíció - szisztematikus hatások, (belégzés):    Nem alkalmazható. 
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Akut/rövid –távú expozíció - lokális hatások, (bőrön át):  Nem alkalmazható. 
Akut/rövid –távú expozíció - lokális hatások, (belégzés): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció –szisztematikus hatások (bőrön át): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások, (bőrön át):  Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások, (belégzés): Nem alkalmazható. 
 
Lakosság 
Számos nemzetközi és nemzeti testület és csoport vizsgálta már a vinil-klorid rákkeltő hatására vonatkozó, rendelkezésre 
álló adatokat, hogy azokból határértékeket állapítsanak meg. 
Belégzés 
Ami a belégzésen keresztül történő expozíciót illeti, a jelentésekben szereplő egyes kockázat becslések humán adatokon 
alapulnak, míg mások kockázatbecslésének alapjául állatkísérletek során nyert adatok szolgáltak, mivel a rendelkezésre 
álló járványtani környezetben az expozíciók jellemzését nem tartották elég jónak. 
Szájon át 
Ami a vinil-kloriddal összefüggésbe hozható ráknak a lakosság számára fennálló kockázata kvantitatív becslését illeti 
orális expozíció esetén, kizárólag állatkísérletekből származó adatok állnak rendelkezésre. 
Bőrön át 
Mivel az anyag gáz, a bőrön keresztül történő expozíció nem tekinthető lényegesnek, ezért az említett expozíciós útra 
vonatkozóan nincsenek származtatott DN(M)EL értékek. 
 
Akut/rövid –távú expozíció - szisztematikus hatások, (bőrön át): Nem alkalmazható. 
Akut/rövid –távú expozíció - szisztematikus hatások, (belégzés):  Nem alkalmazható. 
 
Akut/rövid –távú expozíció - szisztematikus hatások, (szájon át):  Nem alkalmazható. 
Akut/rövid –távú expozíció - lokális hatások, (bőrön át): Nem alkalmazható. 
Akut/rövid –távú expozíció - lokális hatások, (belégzés): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció –szisztematikus hatások, (bőrön át): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció –szisztematikus hatások, (belégzés):  DMEL = 0.002 mg/m3 
Hosszú-távú expozíció –szisztematikus hatások, (szájon át): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások, (bőrön át): Nem alkalmazható. 
Hosszú-távú expozíció - lokális hatások, (belégzés): Nem alkalmazható. 

 
PNEC vízi (édesvíz)   0.077 mg/l 
PNEC vízi (tengervíz)  0.0077 m/l 
PNEC vízi (váltakozó kibocsátás) 0.77 m/l 
PNEC STP    0.4 mg/l 
PNEC üledék (édesvíz)  0.708 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC üledék (tengervíz)  0.0708 mg/kg üledék szárazsúly 
PNEC talajban   0.103 mg/kg talaj szárazsúly 
PNEC szájon át   43.3  táplálék 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: A védőfelszerelést a munkahelynek, a veszélyes anyag koncentrációjának és 

mennyiségének megfelelően kell kiválasztani. 
8.2.2. Egyéni védőeszközök 

A légköri koncentrációt minimális szintre kell csökkenteni, és amennyire csak ésszerűen megoldható, a foglalkozási 
expozíciós határérték alatt kell tartani. 

8.2.2.1. Szem / Arc védelem: A folyékony gázok kezelése során viseljenek hőszigetelő kesztyűt és arcmaszkot. 
8.2.2.2. Bőrvédelem: saválló védőruházat, saválló bakancs, csizma. 
8.2.2.3. Kézvédelem: gumi, neoprén, PVC védőkesztyű. 
8.2.2.4. Légzésvédelem: Viseljenek megfelelő légzésvédő eszközt, ha valószínűsíthető a foglalkozási expozíciós szint feletti 

expozíció. 
 Vinil-klorid esetében a legmegfelelőbb légzésvédő eszköz a sűrített levegős illetve a zárt rendszerű légzésvédő. 
8.2.2.5. Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt munkaruházat 

viselése. Italtól, élelmiszertől és takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni, inni, dohányozni és 
dohányterméket használni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi szünetek előtt kezet kell mosni. A 
műszak végén javasolt a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata. 

8.2.3. Környezeti expozíció ellenőrzések: Helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
9.1.1. Megjelenés:  

Fizikai állapot: gáz halmazállapotú (20ºC, 1013 hPa) 
   (cseppfolyósított gáz) 
Szín:   színtelen 
Szag:   jellegzetes, édeskés 
Szagküszöb-érték:  Nem alkalmazható. 

9.1.2. Alapadatok 
pH (20o

Olvadáspont/fagyáspont:  Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében -
20˚C alsó határérték alatt a vizsgálatot nem kell elvégezni. 

C):  Nem alkalmazható. 

Forráspont:   Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a 
vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag gáz. 

Lobbanáspont: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz. 
Tűzveszélyesség:   Fokozottan tűzveszélyes. 
Öngyulladási hőmérséklet:   472°C, 1013 hPa 

Gőznyomás: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az anyag forráspontja < 30 ºC, mivel 
ezeknek az anyagoknak a gőznyomása a mérési határ fölött van (>1x10E5 Pa). 

Sűrűség: Nem alkalmazható. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az 
anyag gáz. 

Gőzsűrűség:     8 kg/m3 15°C, 2900 hPa 

Relatív sűrűség:    0.97 g/cm3 -14.2°C 

Vízben oldhatóság:    9.15 g/l 20.5°C 

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:   1.58 22°C 

Viszkozitás: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, ha az 
anyag gáz. 

 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Az anyagnak nincsenek robbanásveszélyes tulajdonságai. 
Oxidáló tulajdonságok: Az anyagnak nincsenek oxidáló tulajdonságai. 
 

9.2. Egyéb információk 
Részecskeméret eloszlás (granulometria): Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a 
vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag nem szilárd vagy szemcsés formában kerül forgalomba vagy 
felhasználásra. 
Felületi feszültség: Adatelhagyás. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot csak abban az esetben 
kell elvégezni, ha a szerkezet alapján felületi aktivitás várható vagy előre jelezhető, vagy a felületi aktivitás az anyag 
egyik kívánt tulajdonsága. A vinil-klorid szerkezete alapján nem várható felületi aktivitás. 
Stabilitás a szerves oldószerekben és azonosság a releváns bomlástermékekkel: 
Adatelhagyás. A REACH IX. mellékletének 1. oszlopa értelmében az anyag stabilitása nem tekinthető kritikusnak, ezért 
vizsgálatra nincsen szükség. 
Disszociációs állandó: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálat nem fontos, mivel az anyag a megfelelő 
funkcionális csoportok hiányában nem képes disszociálni. 

 
 
10. Stabilitás és reakciókészség 

 
10.1. Reakciókészség: Megtámadja a vasat és az acélt nedvesség jelenlétében. 
10.2. Kémiai stabilitás: A javasolt tárolási és kezelési feltételek alatt stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: Oxidálószerrel való érintkezés esetén heves reakció léphet fel. 

Levegővel illetve oxigénnel érintkezve vinil-poliperoxidot képezhet, ami ütésre és hőre érzékeny, és bizonyos 
körülmények között robban. Levegőnek, oxigénnek illetve szennyezőanyagoknak, például poliperoxidoknak kitéve 
hevesen polimerizálódhat, különösen magas hőmérsékleten. 
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10.4. Kerülendő körülmények: Hőhatás, gyújtóforrás, nyílt lág. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerek, alumínium, könnyűfém ötvözetek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Hőbomlás hatására mérgező és maró gőzöket fejleszt (HCl, CO). 

 
 

11. Toxikológiai adatok 
 
11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
11.1.1. Akut toxicitás 

Szájon át: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
A REACH VIII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz, és végeztek akut 
belégzéses toxicitás vizsgálatot. 
 

Belégzés: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Patkány  LC50 = 195000 mg/m3

Dermális: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
 levegő 

A REACH VIII. mellékletének 2. oszlopa értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz, és végeztek akut 
belégzéses toxicitás vizsgálatot. 

11.1.2. Irritáció/korrózió 
Bőrmarás / bőrirritáció: 
Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz. 
Súlyos szemsérülés / irritáció: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz. 

11.1.3. Szenzibilizáció 
Bőr szenzibilizáció: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni, mivel az anyag gáz. 

11.1.4. Genetikus toxicitás 
Genetikus toxicitás in vitro: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Genetikus toxicitás in vivo: Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 

11.1.5. Mutagenitás 
Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

11.1.6. Karcinogenitás: Rákk. 1A 
A vinil-klorid állatokban több ponton is rákkeltőnek bizonyult, számos szervben okoz angioszarkómát (bár elsősorban a 
májban), májsejti daganatot, emlődaganatot, és tüdő tumort. 

 NOAEL = 0.13 mg/kg testsúly/nap 
11.1.7. Reprodukciós toxicitás 

Nincs osztályozva. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
 Fertilitásra (belégzés)  NOAEC=2816 mg/m

Fejlődési toxicitás 

3 

 Fejlődési toxicitás (belégzés) NOAEC=2816 mg/m
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

3 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 
11.1.8. Aspirációs veszély: Nincs osztályozva az adatok hiánya miatt. 

 
 

12. Ökológiai információk 
 

12.1.4. Toxicitás 
12.1.1. Vízi toxicitás 

Halakkal végzett többszörös vizsgálatok alacsony vízi toxicitást mutattak. Hosszú távú vízi vizsgálatokat nem tartanak 
szükségesnek, mert nem várható jelentős hosszú távú expozíció. 

 Rövid-távú toxicitás halakra: 
 Édesvízi halakra (Danio rerio) LC50 = 210 mg/l 
 Hosszú-távú toxicitás halakra: 
 Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 3. szakasza értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. 
 Rövid-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
 Édesvízi gerinctelenekre  EC50=119 mg/l 
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Hosszú-távú toxicitás vízi gerinctelenekre: 
Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 3. szakasza értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. 
Toxicitás algákra és cyanobaktériumokra: 
Édesvízi algákra   EC50=77 mg/l 
Toxicitás vízi növényekre és egyéb algákra 
Adatelhagyás. A REACH XI. mellékletének 3. szakasza értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. 

 Toxicitás mikroorganizmusokra: 
Eleven iszap   EC50=40 mg/l 

12.1.2. Üledék toxicitás: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy a vinil-klorid 
gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.3. Szárazföldi toxicitás: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy a vinil-
klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.4. Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra az ízeltlábúak kivételével: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot 
nem kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy a vinil-klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.5. Toxicitás szárazföldi ízeltlábúakra: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, 
hogy a vinil-klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.6. Toxicitás szárazföldi növényekre: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, 
hogy a vinil-klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.7. Toxicitás talajban élő mikroorganizmusokra: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. 
Tekintettel arra, hogy a vinil-klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

12.1.8. Toxicitás madarakra: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, hogy a vinil-
klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 

 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: Zárt üvegben végzett vizsgálat azt mutatta, hogy a vinil-klorid biológiailag nem könnyen 

lebontható. Mivel azonban a vinil-klorid szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, feltételezhető, hogy a megmaradás 
értékelése szempontjából a levegő a legfontosabb alkotórész.  
Hidrolízis: Vízben nem kell jelentős vinil-klorid szétterjedésre számítani. Tekintettel arra, hogy a vinil-klorid gáz, gyors 
elillanás várható, és az anyag sem az édesvízben, sem a tengervízben nincsen jelen jelentős koncentrációban. 
Fototranszformáció levegőben: A légköri felezési idő hidroxil gyökkel (OH) való reakció közben 2,3 nap. A hidroxil gyökkel 
lezajló reakció során nyelődik el a vinil-klorid nagy része. A légköri felezési idő ózonnal fellépő reakció esetén 45 nap. Az 
ózonnal lezajló reakció kisebb mennyiségű vinil-kloridot nyel el. Az ózonnal lezajló reakció eredményeképpen keletkező 
legfontosabb, elsődleges légköri bomlási anyag a formil-klorid. A folyamat további termékei a formaldehid, HCl, CO, CO2

Fototranszformáció vízben: a vizsgált körülmények között nem figyeltek meg biodegradációt. 

, 
hangyasav stb. 

Biodegradáció vízben és üledékben: Adatelhagyás. A REACH értelmében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Tekintettel arra, 
hogy a vinil-klorid gáz, ebben az alkotórészben nincsen jelentős koncentráció. 
 Biodegradáció talajban: A vinil-klorid aerob körülmények között a talajban biológiai úton teljesen lebomlott. 
 

12.3.  Bioakkumulációs képesség: Adatelhagyás. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa értelmében bioakkumulációs vizsgálatot 
nem kell elvégezni, mivel az anyag bioakkumulációs potenciálja várhatóan alacsony (log Kow < 3). 
 

12.4.  A talajban való mobilitás: Nem alkalmazható. 
 
12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem felel meg a 

perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. 

 
12.6. Egyéb káros hatások: Nem alkalmazható. 
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13.  Ártalmatlanítási szempontok 
  
Ne juttassuk közvetlenül csatornára, környezetbe. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint. 
13.1.1. Termék / csomagolás kezelése: 

A jelentős mennyiségű maradék vinil-kloridot tartalmazó polivinil-klorid iszap hulladékból el kell távolítani a vinil-kloridot, 
mielőtt az általános elhelyezésre szánt folyékony hulladékot megfelelő kezelésnek vetnék alá. A szilárd polivinil-klorid 
hulladékot elhelyezés előtt lehetőleg meg kell szárítani. 

13.1.2. Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva. 
 
 

14. Szállítási információk 
 
Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVSE) 
Tengeri szállítás (IMGD-Code/GGVSee) 
Légi szállítás (ICAO-IATA/DGR) 
 

14.1.  UN-szám: 1086 
14.2.  Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: VINIL-KLORID, stabilizált 
 Nyelv: magyar 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 

Osztályozási kód: 2F 
14.4. Csomagolási csoport: II 

Veszélyt jelző bárca: 2.1 
14.5. Környezeti veszélyek  

Tengeri szennyező anyag: nem 
14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

 EmS-szám: - 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC Kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem jellemző. 
 
 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 
 

15.1.  Az adott anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
15.1.1 Információ a vonatkozó közösségi biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezésekről 

A vinil-klorid szerepel a Tanács 96/82/EK Irányelve (Seveso II) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkozó 
küszöbmennyiség (tonna)  
a 6 és 7 cikk értelmében: 10 tonna 
a 9 cikk értelmében: 50 tonna. 
 

15.1.2. Az Európai Unió előírásai 
 

 A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK). 

 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. 

 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 bizottsági 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. 
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 A Tanács 96/82/EK irányelve (1996. december 9.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek 
ellenőrzéséről. 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19. ) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről EGT-vonatkozású szöveg. 

 Nemzetközi Kémiai Biztonsági Kártyák (WHO/IPCS/ILO) 
 ESIS - European Chemical Substances Information System (Európai Vegyianyag információs 

Rendszer)http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis) 
 
15.1.3. Vonatkozó nemzeti jogszabályok 

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

illetve tevékenységek részletes szabályairól. 
 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról. 
 2009. évi LVIII. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” 

Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 
 2009. évi LIX. Törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 

módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi 
módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről. 

 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 

15.1.4 Kémiai biztonsági értékelés: Az anyag kémiai biztonsági értékelését a szállító elkészítette. 
 
 

16. Egyéb információk 
 

16.1. Változtatások jelzése: Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót. 
 

16.2.  Rövidítések és betűszavak 
 

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám 
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendelet 
DMEL: Származtatott minimális hatásszint 
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek 
EC: Európai Bizottság 
EC50: Effektív koncentráció 50% 
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok 
EF: Expozíciós forgatókönyv 
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája 
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája 
ERC: Környezeti kibocsátási kategória 
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció 
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja 
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció 
PROC: Feldolgozási kategória 
Rákk.: Rákkeltő 
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STOT: Célszervi toxicitás 
STP: Szennyvízkezelő üzem 
SU: Felhasználási szektor 
szs.: szárazsúly 
Tox.: Toxikus 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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16.3. A főbb irodalmi hivatkozások és információforrások: A vinil-klorid (EC: 200-831-0) regisztrációs dossziéja. 
 
16.4. Keverékek osztályozása és az alkalmazott értékelési módszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint: 
  

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendelet szerint 

Osztályozási eljárás 

Tűzv. gáz 1 Kísérleti adatok alapján. 
Cseppfolyósított gáz Kísérleti adatok alapján 
Rákk. 1A Kísérleti adatok alapján. 

 
16.5. A vonatkozó R-, S-, H- és P-mondatok 

 
R-mondatok: 
 
R12 Fokozottan tűzveszélyes. 
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet). 

 
S-mondatok: 

 
S53 Kerülni kell az expozíciót, — használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. 
S45  Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell 

mutatni. 
 
Figyelmeztető mondatok: 
 
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
H280   Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. 
H350 Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más 

expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
 
P202  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. 
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. 
P308+P313  Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P377   Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. 
P403  Jól szellőző helyen tárolandó. 

 
 

1. melléklet: Expozíciós forgatókönyv (EF) 
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Nyelv: Magyar 

Dátum: 2010.11.30. 

Biztonsági adatlap 

VINIL KLORID MONOMER 

 
www.borsodchem-group.com 

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a 

termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek 

sem garanciát, sem jogi kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan. 

A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá 

azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és 

alkalmazása, valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól. 

Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, a termék kezelésével, tárolásával, használatával és 

megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk. 

Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik. 
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