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BIZTONSÁGI ADATLAP  
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1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1. Termékazonosító: METABOND DPFCC 
 Dízel részecskeszűrő tisztítást katalizáló adalék 
1.2. Azonosított felhasználás: üzemanyag-adalék 

Ellenjavallt felhasználás:  fentitől eltérő 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Metabond Magyarország Kft. 
H-9030 GYŐR, Szigligeti Ede u. 5. 
Telefon/Fax: +36 96 332738 
Mobil: +36 70 271 9575 
e-mail: metabond@metabond.hu 
honlap: www.metabond.hu 
A biztonsági adatlapért felelős személy elérhetősége: metabond@metabond.hu 

1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): munkaidőben: +36 1 476-6464 
éjjel-nappal hívható, ingyenes szám: +36 80 20 11 99 

2. szakasz: A veszély azonosítása 

2.1. A keverék osztályozása: a gyártó, valamint a 1272/2008/EK rendelet (CLP) és módosításai szerint a termék 
veszélyes keverék. 
Osztályozása: Egészségi veszély: Asp. Tox. 1, H304 
A rövidítések jelentését, valamint a H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

2.2. Címkézési elemek: 

VESZÉLY 

 

A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondat: 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz. 
P331 TILOS hánytatni! 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint. 

Veszélyt meghatározó összetevő: Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz 

2.3. Egyéb veszély: a PBT- és a vPvB-értékelés nem alkalmazható, nincs adat. 

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 

3.1. Anyag: nem releváns 

3.2. Keverék: a termék keverék 

Veszélyes összetevő Koncentráció Veszélyességi osztály, kategória, H-mondat 

Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz* 
CAS-szám: 64742-48-9 EK-szám: 265-150-3 
Index-szám: 649-327-00-6 REACH Reg. szám: 01-2119457273-39 

50 – 100% Asp. Tox. 1, H304 

* Ásványolaj frakció katalitikus hidrogénezésével kapott bonyolult összetételű szénhidrogén elegy. Túlnyomóan C6 és C13 közötti 
szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaz. Forráspont tartomány: 65°C - 230°C. A karcinogénként való osztályozást nem kell 
alkalmazni, ha kimutatható, hogy az anyag 0,1 tömegszázaléknál kevesebb benzolt (EK-szám: 200-753-7) tartalmaz. 

A gyártó más veszélyes komponens jelenlétet nem jelzi, a termék egyék komponensei nem tekinthetők a hatályos jogszabályok 
szerint veszélyes anyagnak, vagy koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket az adatlapon 
fel kell tüntetni, és a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni.  

4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
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Az elsősegély-nyújtás szakszerűsége és gyorsasága nagyban csökkentheti a tünetek kialakulását és súlyosságát. 
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától, ez elsősegélynyújtók ügyeljenek saját 
biztonságukra is. A sérültet hozzuk ki a veszélyzónából, helyezzük nyugalomba, fektessük le. Öntudatlan vagy görcsös 
állapotban lévő sérülttel folyadékot itatni vagy annál hányást kiváltani nem szabad! A tünetek az expozíció után akár 
órák elteltével is jelentkezhetnek, ezért 48 órás megfigyelés ajánlott. 
Belélegzés esetén: Biztosítsuk friss levegőt, panaszok esetén forduljuk orvoshoz. Ha a sérült eszméletlen, helyezzük 
stabil oldalfekvésbe. 
Bőrrel való érintkezés esetén: Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Az érintett bőrfelületet alaposan le kell mosni 
folyó vízzel, ha lehetséges akkor zuhanyozzunk. Ne használjunk oldószereket, hígítókat. 
Szembejutás esetén: Azonnal mossa szemét 15 percig bő vízzel a szemhéjak széthúzása és a szemgolyó mozgatása 
közben. Ha lehetséges, távolítsa el a kontaktlencsét. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz. 
Lenyelés esetén: Ne hánytassuk a sérültet, azonnal forduljunk orvoshoz! Ha a sérült magától hányni kezd, előre kell 
hajolnia, hogy elkerülje az anyag tüdőbe jutását. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs információ 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Ha mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy 
mérgezés gyanúja merül fel, a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi ellátást 
kell biztosítani. Mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját. A termék lenyelése esetén a 
termékcseppek a légutakba kerülhetnek (aspiráció) és tüdőgyulladás léphet fel. Orvosi megfigyelés szükséges a 
tüdőgyulladás és tüdőödéma szövődményeinek elkerülésére. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1. Megfelelő oltóanyag: szén-dioxid, oltópor, oltóhab, vízpermet. Nagy tüzek esetén vízpermet vagy alkoholálló hab. 
Alkalmatlan oltóanyag: erős vízsugár 

5.2. A keverékből származó különleges veszélyek: égéskor mérgező gázok képződnek (szén-dioxid, szén-monoxid). 
5.3. Javaslat a tűzoltóknak: Teljes védőfelszerelés és a környezet levegőjétől független légzőkészülék használata 
szükséges. Kémiai tűzként kezelendő. A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket távolítsuk el. Tartsuk a 
gőzöket gyulladáspontjuk alatt. A tárolóedényzetet vízpermettel kell hűteni. 

6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Egyéni védőfelszerelés szükséges (védőkesztyű, védőszemüveg), lásd a 8. szakaszt. A veszélyövezetet zárjuk le, a 
mentesítést csak kiképzett, a szükséges védő felszerelésekkel ellátott személy végezheti. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A kiömlött termék csatornába vagy víztestekbe, talajvízbe ne jusson! A hulladékkezelés, a megsemmisítés a helyi 
előírásoknak megfelelően történjen. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést 
okozott (csatornák, vízfolyások). 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 
Nagy mennyiségű kiömlött terméket nem gyúlékony, inert nedvszívó anyaggal (pl. homok, diatomaföld, általános 
megkötő) kell felitatni, majd megfelelően felcímkézett, lezárt edényben tároljuk és a helyi előírásoknak megfelelően 
semmisítsük meg, lásd a 13. szakaszt. Ne használjunk a fűrészport! Biztosítsunk megfelelő szellőzést! 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd még a 7., a 8., és a 13. szakaszt. 

7. szakasz: Kezelés és tárolás 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
Biztosítsunk megfelelő szellőzést vagy elszívást a munkaterületen. Kerüljük el az aeroszol képződést. A termék bőrre 
jutását, szembekerülését is meg kell előzni. 
Intézkedés tűz és robbanásveszély elkerülésére: Gyújtóforrás közelében ne használjuk, tilos a dohányzás! Nyílt 
lángtól, egyéb gyújtóforrástól, hőforrástól távol tartandó. Védekezzünk az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Tartsuk be 
az általános tűzvédelmi előírásokat. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: az eredeti tárolóedényzetben 
tartjuk, száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve. Tartsuk távol oxidálószerektől, hőtől. Jól lezárva tároljuk. 
Nagy mennyiségeket tartsuk olajfolt elszigetelési raklapon, olajteknőn. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Üzemanyag adalék. A felhasználók mindig olvassák el a 
használati útmutatót, és tartsák be a biztonságos kezelésre és felhasználásra vonatkozó utasításokat. 
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8. szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
Foglalkozási expozíciós határértékek: (a munkahelyi levegőben megengedett határértékek): 
Olajköd: MK: 5 mg/m3 - 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM rendelet 
Ásványolaj származékok/köd: TWA: 5 mg/m3, STEL: 10 mg/m3 (NIOSH, OSHA, ACGIH) 

DNEL értékek foglalkozásszerű felhasználókra: 
Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz 

DNEL (akut belégzés, szisztémás hatás): 1286,4 mg/m3 
DNEL (hosszan tartó belégzés, helyi hatás): 837,5 mg/m3 
DNEL (akut belégzés, helyi hatás): 1066,67 mg/m3 

8.2. Az expozíció elleni védekezés 
Műszaki intézkedések: 
 Zárt térben történő használatakor megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. 
 Védőfelszerelés, mosakodási lehetőség biztosítása. 
Higiéniai intézkedések: 
 Munka közben étkezni, inni és dohányozni nem szabad! A termék élelmiszerektől, italoktól távol tartandó. 
 A munka szüneteiben és befejezése után alapos kézmosás szükséges. 
 Az elszennyeződött ruházatot azonnal le kell vetni. 
 Kerüljük el a termékkel történő expozíciót. 
Személyi védőfelszerelések: 
 Légutak védelme: nem szükséges. Ha a veszélyes anyag koncentrációja a légtérben magas, akkor szűrőbetéttel 

ellátott légzésvédő viselése szükséges, nagymértékű és hosszan tartó expozíció esetén a környezet levegőjétől 
független légzésvédő szükséges. 

 Kézvédelem: az MSZ EN 374 szabványnak megfelelő CE jelzéssel ellátott védőkesztyű használata szükséges, pl.: 
nitrilgumi AQL: 0,65, ill. szint: 3. A kesztyűanyag vastagság: 0,35 mm, áttörési idő: ≥ 360 perc. A kesztyűk pontos 
áttörési idejére vonatkozólag vegyük figyelembe a gyártói adatokat, ill. megfigyeléseinket. 

 Szemvédelem: ha a szembe fröccsenés veszélye fennáll, vagy nagy mennyiségek mentesítése, ipari műveletek során 
az EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveg viselése szükséges. 

 Bőrvédelem: megfelelő munkaruha használata ajánlott. 

Környezeti expozíció elleni védekezés: Ne engedjük környezetbe, csatornába, talajba, víztestekbe. 

A fentiek a szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak, átlagosnak 
tekinthető körülmények között. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a 
munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökről szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 

9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
Halmazállapot: folyékony 
Megjelenési forma: folyadék 
Szín: világosbarna 
Szag: szénhidrogén, petróleum 
Szagküszöb: nincs megállapítva 
Dermedéspont: nem alkalmazható 
Forráspont: >160°C (kezdeti) 
pH-érték: nincs adat 
Lobbanáspont: >62°C 
Gyulladási hőmérséklet: >200°C 
Bomlási hőmérséklet: nincs adat 
Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó 
Robbanási tulajdonság: nem jellemző, gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek 
Robbánási határok: alsó: 0,6tf%, felső: 7,0 tf%  
Sűrűség 20°C-on: 0,792 g/cm3 
Gőznyomás 20°C-on: 1 hPa 
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz) nem releváns 
Oldódás vízben: oldhatatlan 
Megoszlási hányados: nem releváns, keverék 
Oxidáló tulajdonságok: nem valószínűsíthető 
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Kinematikai viszkozitás:  nincs adat 

9.2. Egyéb információ: nincs adat 

10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség: Előírásszerű felhasználás esetén különös kockázat nincs, más anyagokkal nem lép reakcióba. 

10.2. Kémiai stabilitás: Közönséges körülmények (szokásos hőmérséklet- és nyomásviszonyok, valamint a 7. szakasz 
alatt előírt tárolási körülmények) között a termék stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: nem ismert 

10.4. Kerülendő körülmények: közvetlen napfény, hő, szikra, nyílt láng 

10.5. Nem összeférhető anyagok: oxidálószerek 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: A termék rendeltetésszerű alkalmazása esetén nincsenek. Tűzben szén-monoxid, 
szén-dioxid képződik. 

11. szakasz: Toxikológiai információk 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: A készítménnyel toxikológiai vizsgálatokat nem végeztek, 
megítélése kizárólag az összetevőkre vonatkozó toxikológiai adatok, a besorolás a CLP rendelet alapján történt. 
Akut toxicitás (orális, dermális, inhalációs): Az összetevők akut toxicitási adatai alapján a termék becsült ATEmix értékei 
szerint veszélyességi osztályba sorolása nem szükséges. 
Bőrmarás/irritáció: A termék összetétele alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A termék összetétele alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Bőr és légúti szenzibilizáció: A termék összetétele alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Szenzibilizáló 
hatás nem ismert. 
CMR hatások (karcinogén hatás, csírasejt-mutagenitás, reprodukciós toxicitás): adat nem áll rendelkezésre. Jelentős 
hatás, kritikus veszély nem ismert, az osztályozás kritériumai nem teljesülnek a termék összetétele alapján. 
Célszervi toxicitás (egyszeri és ismételt expozíció) / STOT SE és STOT RE: az osztályba sorolás kritériumai nem 
teljesülnek 
Aspirációs toxicitás: Nagy oldószertartalma következtében lenyelve aspirációs toxicitási veszélyt jelent. 

11.2. Az összetevőkre vonatkozó adatok patkányokkal végzett kísérletek alapján: 
Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz: 
LD50 (oral): > 5000 mg/ttkg; LD50 (dermal): > 3160 mg/ttkg; LC50 (inhal.): 21 mg/l/4 óra 

12. szakasz: Ökológiai információk 

12.1. Toxicitás: A termékkel célzott vizsgálatokat nem végeztek, megítélése a komponensekre vonatkozó adatok 
alapján a CLP rendelet kritériumrendszere szerint a termék osztályozandó a vízi élővilágra veszélyes keverékként. 
Halakra ártalmas lehet. 
Nafta (ásványolaj) hidrogénnel kezelt, nehéz: LC50 (Pimephales promelas): 2200 mg/l 

EC50 (Chaetogammarus marinus, 48 óra): 2,6 mg/l 

12.2 – 5. Perzisztencia és lebonthatóság, bioakkumulációs képesség, a talajban való mobilitás, a PBT- és a vPvB-
értékelés eredményei: nincs adat 

12.6. Egyéb káros hatás, információ: Tilos a készítményt, hulladékait, maradékait vagy csomagolását természetes 
felszíni vizekbe, talajvízbe vagy közcsatornába juttatni.  

Vízveszélyességi osztály: WGK 1 – kis mértékben veszélyes a vizekre, vízminőséget kevésbé befolyásoló anyag 

13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek: a készítmény maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII.7.) 
Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. Háztartási hulladékként nem kezelhető. Hulladék besorolása a 72/2013. 
(VIII.27.) VM rendelet alapján: a javasolt EWC-kód csak ajánlás, amit a hulladék keletkezési körülménye módosíthat. 
13 OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05, a 12 és a 19 

főcsoportokban meghatározott hulladékot) 
13 08 közelebbről meg nem határozott  
A készítmény csomagolási hulladékainak kezelését a 442/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza. 
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14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk 

A termék a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) nem 
veszélyes áru. 

14.1. UN-szám: nem releváns 

14.2. A megfelelő szállítási megnevezés: nem releváns 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: nem releváns 

14.4. Csomagolási csoport: nem releváns 

14.5. Környezeti veszély: nem 

14.6. A felhasználót érinti különleges óvintézkedések: nem releváns 

14.7. A MARPOL II. melléklete, IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nem releváns 

15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1. A keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Vonatkozó közösségi joganyagok: 
REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai 
CLP-rendelet (1272/2008/EK) és módosításai: 1. ATP: 790/2009/EK rendelet; 2. ATP: 286/2011/EK rendelet; 3. ATP: 
618/2012/EU rendelet; 4. ATP: 487/2013/EU rendelet; 5. ATP: 944/2013/EU rendelet; 6. ATP: 605/2014/EU rendelet; 
7. ATP: 2015/1221/EU rendelet; 8. ATP: 2016/918/EU rendelet; 9. ATP: 2016/1179/EU rendelet; 10. ATP: 2017/776 EU 
rendelet; 11. ATP: 2018/669/EU rendelet; 12. ATP: 2019/521/EU rendelet; 13. ATP: 2018/1480/EU rendelet és a 
2019/521/EU rendelet 
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről 
98/24/EK irányelve a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének, 
biztonságának védelméről 
Foglalkozási expozíciós határértékek: 91/322/EK rendelet és módosítása; 2000/39/EK irányelv és módosításai 

Vonatkozó magyar joganyagok: 
Munkavédelem: az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a 

munkahelyek kémiai biztonságáról; 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről; 3/2002. (II.8.) SzCsM-
EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről; 

Kémiai biztonság: 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai; 

Környezetvédelem: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól; 2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékokról; 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről; 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 
54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült 

16. szakasz: Egyéb információk 

Adatlaptörténet: Jelen adatlap a gyártó adatlapjának a felhasználásával készült.  

Keverék osztályozása: kalkulációs módszerrel történt az összetétel alapján, lásd a 11. és 12. szakaszt. 

Ajánlás az oktatásra: A termékkel foglalkozásszerűen dolgozó személyeket tájékoztatni kell a vegyszerekkel történő 
munka veszélyeiről, és évenként ismétlődő munkavédelmi oktatás keretében az általános munkavédelmi óvó- és 
védőrendszabályokról.  

A BIZTONSÁGI ADATLAP MINDIG LEGYEN ELÉRHETŐ A DOLGOZÓK SZÁMÁRA. 

A biztonsági adatlapban feltüntetett rövidítések és H-mondat teljes szövege: 
Veszélyességi osztályok rövidítései (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb 
számok kisebb veszélyt jelentenek): Asp. Tox.: aspirációs toxicitás, aspirációs veszélyt jelent. 

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Amerikai Kormányzati Iparhigiénikusok 

Konferenciája 
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ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás/ European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ATE(mix) Acute Toxicity Estimate (mixture) – becsült akut toxicitási érték a keverékre  
ATP Adaption to Technical Progress – A műszaki fejlődéshez való alkalmazkodás  
AQL: Acceptable Quality Level – elfogadható minőségi szint 
CAS Chemical Abstract Service számok az anyagok azonosításának elősegítésére szolgál 
CLP Classification, Labelling and Packaging, 1272/2008/EK rendelet és módosításai 
DNEL DERIVED NO EFFECT LEVEL – a származtatott hatásmentes humán-expozíció szintje 
EC50 medián hatékony koncentráció 
EK-szám az anyagok azonosítására szolgáló szám az Európai Unióban. 

GHS Vegyi Anyagok besorolásának és Címkézésének Harmonizált Rendszere – Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals 

IATA International Air Transport Association – Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata 
ICAO International Civil Aviation Organization Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by 

Air – Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Műszaki Útmutatása a Veszélyes Áruk Légi Szállításáról 
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe 
Index-szám harmonizált uniós osztályozással rendelkező anyagok azonosítószáma 

LC50 medián halálos koncentráció 

LD50 Medián halálos dózis 
MK: maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: a maximális 

koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18-62 évig) a 
potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (rosszindulatú daganatos  

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health – Nemzeti Munkavédelmi és munkaegészségügyi 
Intézet - USA 

OSHA Occupational Safety and Health Administration – Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
PBT Perzisztens, Bioakkumulatív és Toxikus 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – Vegyi anyagok regisztrálása, 

értékelése, engedélyezése és korlátozása lásd. 1907/2006/EK rendelet 
REACH Reg. szám: egy anyag REACH regisztrációjának a száma 
RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat Biztonságát szolgáló Műszaki Utasítások 
STEL Short-Term Exposure Limit, rövid idejű munkavégzésre vonatkozó megengedhető koncentráció. 
TWA Time Weighted Average, 8 órás munkavégzésre vonatkozó átlagos koncentráció, mellyel történő expozíció 

megengedhető  
vPvB nagyon Perzisztens, nagyon Bioakkumulatív 
WGK Wassergefährdungsklasse – vízveszélyességi osztály 

A biztonsági adatlap a termék szállított állapotára vonatkozik, és csak a biztonságos használat, a megsemmisítés, a 
tárolás, a szállítás stb. szempontjából jellemzi a terméket, nem arra szolgál, hogy annak bizonyos tulajdonságait 
garantálja, nem helyettesíti a termékspecifikációt. Ha a terméket más keverék összetevőjeként használják, jelen 
adatlap adatai az új termék jellemzésére nem alkalmazhatók. A felhasználók maguk felelősek azon kockázatokért, 
amik a készítmény használatából következnek. A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget olyan személyi 
sérülésekért, vagy anyagi károkért, amelyeket a készítmény okoz a vevőknek, felhasználóknak, vagy harmadik 
személynek, mivel a termék használatára nincs befolyással. 


