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50.1.1

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

· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: Ampere Traffic extra 500ml

· Cikkszám:
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel� azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Felhasználási tevékenységet végz� ágazat

SU21 Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások / lakosság / fogyasztók
SU22   Foglalkozásszer� felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás,
szolgáltatások, kézm�vesek)

· Termék kategória PC9a Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók
· Eljárás kategória

PROC7 Ipari porlasztás
PROC11 Nem ipari permetezés

· Anyag/készítmény használata Lakk

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

M.P.E.R.E. SYSTEM
3 rue Antoine Balard

du Vert Galant
95310 Saint-Ouen-I'Aumône
FRANCE
T l phone: + 33 1 34 64 72 72
Fax: +33 1 30 37 55 17
fds@amperesystem.com

· Információt nyújtó terület: Customer Service
· 1.4 Sürg�sségi telefonszám:

Információszolgáltatás akut mérgezés esetén (+36-80) 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

* 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

GHS02 láng

Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül t�zveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: h�
hatására megrepedhet.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 B�rirritáló hatású.

Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.

STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi él�világra, hosszan tartó károsodást okoz.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézésér�l és Csomagolásáról szóló
rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

(folytatás a 2. oldalon)
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· Veszélyt jelz� piktogramok

GHS02 GHS07

· Figyelmeztetés Veszély

· Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Etil-acetát
2-Metoxi-1-metiletil-acetát

· Figyelmeztet� mondatok
H222-H229 Rendkívül t�zveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: h� hatására megrepedhet.
H315 B�rirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi él�világra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekekt�l elzárva tartandó.
P210 H�t�l, forró felületekt�l, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a

dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P410+P412 Napfényt�l védend�. Nem érheti 50 °C h�mérsékletet meghaladó h�.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a regionális szabályozásoknak megfelel�en kell hulladékként

elhelyezni.
· Pótlólagos adatok:

Megfelel� szell�zés hiányában robbanásveszélyes keverékek képz�dhetnek.
· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel/összetev�kre vonatkozó információk

· 3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek
· Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék.

· Veszélyes alkotórészek:

EK-szám: 921-024-6
Reg.nr.: 01-2119475514-35

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-
hexane

 Flam. Liq. 2, H225
 Asp. Tox. 1, H304
 Aquatic Chronic 2, H411
 Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

20-<25%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Indexszám: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

Propán
 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280

12,5-<20%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Indexszám: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119474691-32

bután
 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280

12,5-<20%

(folytatás a 3. oldalon)
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Etil-acetát
 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

12,5-<20%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Indexszám: 601-004-00-0
Reg.nr.: 01-2119485395-27

Izobután (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8))
 Flam. Gas 1, H220

Press. Gas (Comp.), H280

5-<10%

CAS: 108-65-6
EINECS: 203-603-9
Indexszám: 607-195-00-7
Reg.nr.: 01-2119475791-29

2-Metoxi-1-metiletil-acetát
 Flam. Liq. 3, H226
 STOT SE 3, H336

<2,5%

· További információk:
Az egyedi komponensek benzoltartalma (EINECS-Nr. 200-753-7) <0,1% ( 1272/2008/EEC irányelv P.
Megjegyzés)
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

* 4. SZAKASZ: Els�segély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az els�segély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Belélegzés után: Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
· B�rrel való érintkezés után: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
· A szemmel való érintkezés után:

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok
esetén kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Itasunk sok vizet és gondoskodjunk friss leveg�r�l. Azonnal hívjunk orvost.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 5. SZAKASZ: T�zvédelmi intézkedések

· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel� t�zoltószerek:

CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
A t�zoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel.

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékb�l származó különleges veszélyek
Hevítéskor vagy t�zeset során mérgez� gázok keletkezhetnek.

· 5.3 T�zoltóknak szóló javaslat - 
· Különleges véd�felszerelés: Használjunk véd�álarcot.

* 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer� expozíciónál

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd�eszközök és vészhelyzeti eljárások
Használjunk véd�álarcot.
Viseljünk véd�felszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
Gondoskodjunk megfelel� szell�ztetésr�l.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes véd�felszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

(folytatás a 4. oldalon)
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Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

* 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelel� szell�zésr�l és elszívásról.

· T�z- és robbanásvédelmi információk:
Tartsuk távol a t�zforrásokat - ne dohányozzunk.
Tartsuk készenlétben a véd�álarcokat.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági el�írásokat.
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
· Tárolási osztály: 2 B
· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció ellen�rzése/egyéni védelem

· Pótlólagos információ a m�szakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

· 8.1 Ellen�rzési paraméterek 25/2000 EüM-SZCSM együttes rendelet alapján:

· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képez� határértékekkel:

106-97-8 bután

TLV CK-érték: 9400 mg/m3

AK-érték: 2350 mg/m3

Etil-acetát

TLV CK-érték: 1468 mg/m3

AK-érték: 734 mg/m3

i, sz

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát

TLV CK-érték: 550 mg/m3

AK-érték: 275 mg/m3

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

· 8.2 Az expozíció ellen�rzése
· Személyes véd�felszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerekt�l, italoktól és takarmányoktól.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek el�tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/g�zöket/aerosolokat.
Kerüljük a szemmel és b�rrel való érintkezést.
Kerüljük a szembe való bejutást.

· Légzésvédelem:
AX sz�r�
A2/P3 sz�r�

Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési sz�rókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy
hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti leveg�t�l független véd�álarc szükséges.

(folytatás az 5. oldalon)

 H 



oldalszám: 5/11

Biztonsági adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatás kelte 28.02.2020 Felülvizsgálat 23.01.2019Verziószám 4

Kereskedelmi megnevezés: Ampere Traffic extra jaune / blanc 500ml

(folytatás a 4. oldalról)

50.1.1

· Kézvédelem:
Fröccsenésveszély esetén legalább 0,4 mm rétegvastagságú butilgumi véd�keszty�t kell használni, pl.: KCL
Camatril Nr. 898, vagy hasonló terméket.

Véd�keszty�.

· Keszty�anyag
Butilkaucsuk
Az alkalmas keszty� kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem az egyéb min�ségi jellemz�kt�l is függ, ami
gyártótól függ�en más és más lehet.

· Áthatolási id� a keszty�anyagon
Butil-gumi, vastagsága 0,4 mm ellenálló:
 Aceton 480 perc
 Butil-acetát 60 perc
 Etil-acetát 170 perc
 Xilol 42 perc
A 0,4 mm vastagságú butil gumi keszty�k 42-480 percig állnak ellen az oldószernek. Védelmi intézkedésként
azt javasoljuk, hogy a felhasználók és a munkabiztonságért felel�s személyek 42 perces oldószer ellenállást
vegyenek alapul. A jelen biztonsági adatlap 3. szakaszában található adatok alapján bizonyos esetekben
hosszabb ellenállás is feltételezhet�.

· Szemvédelem:

Jól záró véd�szemüveg.

* 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvet� fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
· Általános adatok
· Küls� jellemz�k:

Forma: aerosol
Szín: a termék megjelölés szerint.

· Szag: jellegzetes
· Szagküszöbérték: Nincs meghatározva.

· pH-érték: Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás
Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározható
Kezd� forráspont és forrásponttartomány: nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható, mivel az anyag aerosol.

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): Nem alkalmazható

· Gyulladási h�mérséklet: 365 °C

· Bomlási h�mérséklet: Nincs meghatározva.

· Robbanásveszélyesség: Nincs meghatározva.

· Robbanási határok:
Alsó: 1,5 Vol %
Fels�: 11,5 Vol %

· G�znyomás 20 °C-nál: 8300 hPa

· S�r�ség 20 °C-nál: 0,8 g/cm3

· Relatív s�r�ség Nincs meghatározva.

(folytatás a 6. oldalon)
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· G�zs�r�ség Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség Nem alkalmazható

· Oldhatóság/keverhet�ség az alábbiakkal:
Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhet�.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs meghatározva.

· Viszkozitás:
dinamikai: Nincs meghatározva.
kinematikai: Nincs meghatározva.

· Oldószer tartalom:
Szerves oldószerek: 80,8 %
VOC (EC) . 

622,1 g/l
· VOC-EC% 80,80 %

· Szilárdanyag tartalom: 16,4 %
· 9.2 Egyéb információk További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

· 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend� feltételek: Rendeltetésszer� használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehet�sége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
· 10.4 Kerülend� körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.5 Nem összeférhet� anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Szájon át LD50 >5000 mg/kg (rat)

Börön át LD50 >2000 mg/kg (rat)

Belégzésnél LC50 / 4 h >20 mg/m3 (rat)

Etil-acetát

Szájon át LD50 >18000 mg/kg (rab)

Börön át LD50 5620 mg/kg (rat)

Belégzésnél LC50 / 4 h 1600 mg/m3 (rat)

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát

Szájon át LD50 8530 mg/kg (rat)

Börön át LD50 >5000 mg/kg (rabbit)

Belégzésnél LC50 / 4 h >10000 mg/m3 (rat)

· Primer ingerhatás:
· B�rkorrózió/b�rirritáció

B�rirritáló hatású.
· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemirritációt okoz.
· Légz�szervi vagy b�rszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
(folytatás a 7. oldalon)
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· CMR hatások (rákkelt�, mutagén és teratogén hatás)
· Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Rákkelt� hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Álmosságot vagy szédülést okozhat.
· Ismétl�d� expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

* 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás

· Akvatikus toxicitás:

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna / Wasserfloh)

EC50 / 72 h 30 mg/l (Pseudokirchneriella Subcapitata)

LC50 / 96 h 11,4 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetát

EC50 / 48 h >500 mg/l (daphnia magna)

LC50 / 96 h 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.3 Bioakkumulációs képesség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Megjegyzés: Halakra ártalmas.
· További ökológiai információk:
· Általános információk:

2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.
Csekély mennyiségek taljba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.
vízi él�lényekre káros

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható
· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:

Nem keverhet� hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A termékhulladék, ill. elhasznált termék, valamint kiürült göngyöleg  kezelésére a 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendeletben foglaltak az irányadók.
A termék és göngyöleghulladék veszélyes hulladékként kezelend�. Ártalmatlanításra megfelel� engedéllyel
rendelkez� hulladékkezel�nek kell átadni.
A termékhulladék, ill. elhasznált termék, valamint kiürült göngyöleg  kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben foglaltak az irányadók.
A termék és göngyöleghulladék veszélyes hulladékként kezelend�. Ártalmatlanításra megfelel� engedéllyel
rendelkez� hulladékkezel�nek kell átadni.

· Európai Hulladék Katalógus

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék

15 01 04 fém csomagolási hulladék
(folytatás a 8. oldalon)
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50.1.1

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A csomagolóanyag kezelése a csomagolóanyagra vonatkozó rendelkezés szerint történik.

* 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel� szállítási megnevezés
· ADR 1950 AEROSZOLOK
· IMDG AEROSOLS (Naphtha (petroleum), hydrotreated light,

Solvent naphtha (petroleum), light arom.), MARINE
POLLUTANT

· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR

· osztály 2 5F Gázok
· Bárcák 2.1

· IMDG

· Class 2.1
· Label 2.1

· IATA

· Class 2.1
· Label 2.1

· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Jelkép (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érint� különleges óvintézkedések Figyelem: Gázok
· Veszélyt jelöl� számok (Kemler-szám): - 
· EMS-szám: F-D,S-U
· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"

(folytatás a 9. oldalon)
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50.1.1

· class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC
szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR
· Korlátozott mennyiség (LQ) 1L
· Engedményes mennyiség (EQ) Kód: E0

engedményes mennyiségként nem engedélyezett
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

* 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el�írások/
jogszabályok

· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésér�l és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezésér�l, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér�l, engedélyezésér�l 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 helyezésér�l
-1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésér�l
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézésér�l és csomagolásáról, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezésér�l, valamint az
1907/2006/EK rendelet módosításáról
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésér�l, engedélyezésér�l 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 helyezésér�l
-1999/45/EK irányelve a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésér�l

· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a T�ZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Fels� küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

· Országos el�írások:
Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények:

(folytatás a 10. oldalon)
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50.1.1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, 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
Veszélyes hulladékok:
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeir�l
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr�l
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
T�zvédelem:
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
Érvényes magyar törvények és rendeletek:
Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, 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
Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeir�l
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, illetve módosítása [10/2002. (III. 26.) KöM rendelet] a hulladékok
jegyzékér�l
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
T�zvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

· Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk

egyik alkotóanyag sincs listázva

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját
és nem alapoznak meg szerz�déses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül t�zveszélyes gáz.
H225 Fokozottan t�zveszélyes folyadék és g�z.
H226 T�zveszélyes folyadék és g�z.
H280 Nyomás alatt lév� gázt tartalmaz; h� hatására robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 B�rirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgez� a vízi él�világra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: T�zveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Press. Gas (Comp.): Nyomás alatt lév� gázok – S�rített gáz
Flam. Liq. 2: T�zveszélyes folyadékok – 2. kategória
Flam. Liq. 3: T�zveszélyes folyadékok – 3. kategória
Skin Irrit. 2: B�rmarás/b�rirritáció – 2. kategória

(folytatás a 11. oldalon)
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50.1.1

Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· * Az adatok az el�z� verzióhoz képest megváltoztak   
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