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Ez a verzió törli és helyettesíti az előző verzió  

 

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

A készítmény azonosítása: 
Kereskedelmi név:  TOP FLUSH 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
Javasolt felhasználási mód: 
Öblítő folyadék A / C rendszerekhez 
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Szállító: 
ERRECOM SPA  
Via Industriale, 14  
Corzano (BS) Italy  
Tel. +39 030/9719096 

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy: 
lab@errecom.it 

1.4. Sürgosségi telefonszám 
+39 02-6610-1029 Mérgezés Felügyeleti Központ Niguarda Ca' Granda - Milano – 
OLASZORSZÁG 
 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
EC 1272/2008 (CLP) irányelv kritériumai: 

  Figyelem, Eye Irrit. 2, Súlyos szemirritációt okoz. 
 

  Figyelem, STOT SE 3, Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
 

Az emberi egészségre és a környezetre káros fizikokémiai hatások:  
Egyéb veszélyek nincsenek 

2.2. Címkézési elemek 
Veszélyt jelző piktogramok: 

  
 
Figyelem 

Figyelmeztető mondatok: 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P264 A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni. 
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. 
P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 

Különleges utasítások: 
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Semmi 
Tartalmaz 

transz-diklóretilén 
Különleges intézkedések a többször módosított REACH rendelet XVII. mellékletének megfelelően: 

Semmi 
 
2.3. Egyéb veszélyek 

Nincs jelen PBT, vPvB vagy endokrin károsító anyag 0,1%-nál nagyobb koncentrációban. 
Egyéb veszélyek: 

Egyéb veszélyek nincsenek 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. Anyagok 

N.A. 
3.2. Keverékek 

A CLP rendelet és a vonatkozó osztályozás értelmében veszélyesnek minősülő összetevők: 
 

Mennyis
ég 

Név Azonosító számot Besorolás 

>= 70% - 
< 80% 

transz-diklóretilén Index szám:  602-026-00-3  
CAS:  156-60-5  
EC:  205-860-2  
REACH No.:  01-21200935

04-55-XXXX  
 

 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225  

 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  

 3.8/3 STOT SE 3 H336 

 
 

 

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyújtási intézkedések 
4.1. Az elsosegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Bőrrel való érintkezés esetén: 

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossuk le a bőrfelületet szappannal és bő vízzel. 
Szemmel való érintkezés esetén: 

Szemmel való érintkezés esetén bő vízzel öblítsük a szemet elegendő ideig, miközben a 
szemhéjat nyitva tartjuk, majd azonnal forduljunk szemészhez! 
Védjük a sérült szemet. 

Lenyelés esetén: 
Egyáltalán nem szabad hánytatni. AZONNAL ORVOSHOZ KELL FORDULNI! 

Belélegzés esetén: 
Az áldozatot friss levegőre kell vinni, és nyugalomban kell tartani a légzésre kényelmes 
helyzetet. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 
A tünetek és hatások okozta anyagok, lásd 11. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal forduljunk orvoshoz (ha lehetséges, mutassuk meg a 
biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót). 
Kezelés:  
Nincs információ. 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóeszközök: 
Víz. 
Szén-dioxid (CO2). 
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Oltóeszközök, melyeket biztonsági okokból nem szabad használni: 
Különösebben egyik sem. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Nincs benne rejlő termék. 
Veszélyes égéstermékek: 
Szén-monoxid 
Szén-dioxid 
Hidrogén klorid 
Hidrogén-fluorid 

5.3. Tuzoltóknak szóló javaslat 
Ha a tűzoltási körülmények súlyosak és a termék teljes hőbontása lehetséges, viseljen teljes 
védőruházatot, beleértve a sisakot, önálló, túlnyomásos vagy nyomásigényes 
légzőkészüléket, bunkerkabátot és nadrágot, karok, derék és lábak körüli szalagot, 
védőeszközt. maszk és a fej kitett területeinek védelme. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védoeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: 
Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 
A sürgősségi ellátók esetében: 
Evakuálja a területet.  
Próbáld meg megállítani a szivárgást.  
Biztosítson megfelelő szellőzést.  
Ha az atmoszférát nem bizonyították légáteresztőnek, használjon önálló légzőkészüléket az 
érintett területre való belépéshez.  
A kibocsátott termék koncentrációját figyeljük.  
A helyi vészhelyzeti terv szerint járjon el. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Akadályozza meg, hogy az anyag a földre/föld alá jusson. Akadályozza meg, hogy az anyag 
vízbe vagy csatornákba jusson. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Szennyezésmentesítés: 
Tartsa a kiömlést. A kifolyás széleitől befelé haladva, fedje le bentonitdal, vermikulittal vagy a 
kereskedelemben kapható szervetlen abszorbens anyaggal. Keverjen hozzá elegendő 
abszorbenst, amíg szárazvá nem válik. Ne felejtse el, hogy nedvszívó anyag hozzáadása 
nem távolítja el a fizikai, egészségügyi vagy környezeti veszélyeket. Gyűjtse össze a kiömlött 
anyagot, amennyire csak lehetséges.  
Helyezze a megfelelő hatóságok által szállításra jóváhagyott zárt tartályba. A maradékot 
tisztítsa meg egy képzett és felhatalmazott személy által kiválasztott megfelelő oldószerrel. 
Szellőztesse a területet friss levegővel. Olvassa el és kövesse az oldószer címkéjén és az 
adatlapon szereplő biztonsági óvintézkedéseket. Zárja le a tartályt. Az összegyűjtött anyagot 
a lehető leghamarabb ártalmatlanítsa, a vonatkozó helyi / regionális / nemzeti / nemzetközi 
előírásoknak megfelelően. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. és 13. pontokat is 
 

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

Lehet, hogy a tartalom nyomás alatt van, óvatosan nyissa ki. 
Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést, a gőzök, keverékek belélegzését. 
Tanácsok az általános foglalkozási higiéniáról: 
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni 
Használatot követő kézmosás 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
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Tárolja a terméket + 0 ° C / + 32 ° F és + 40 ° C / + 104 ° F között. 
Mindig jól szellőztetett helyen kell tárolni. 
Tartsa távol ételtől, italtól és állateledeltől. 
Összeférhetetlen anyagok: 
Lásd 10.5 alszekció 
A helyiségekre vonatkozó utasítások: 
Hűvös és megfelelően szellőztetett. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
Nem áll rendelkezésre információ. 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Ellenorzési paraméterek 

transz-diklóretilén - CAS: 156-60-5 
  ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - Megjegyzések: CNS impair, eye irr 
  OSHA - TWA(8h): 790 mg/m3, 200 ppm 

DNEL expozíciós határértékek 
N.A. 

PNEC expozíciós határértékek 
N.A. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
A szem védelme: 

Szemüveg oldalsó védelemmel. 
A bőr védelme: 

Védőköpeny. 
A kéz védelme: 

munka kesztyű ellenáll a penetráció (ref. EN 374). 
Megfelelő anyag: 
CR (polikloroprén, kloroprén gumi). 
Anyagvastagság: 0,4 mm-es minimális. 
Törd idő:> 480 perc  
Vegye figyelembe az adott információk a gyártónak az áteresztőképességét, és áttörni 
alkalommal, és a speciális munkahelyi feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés 
időtartama). 

Légzési óvintézkedések: 
Abban az esetben, ha az anyag vagy a termékben lévő anyagok közül egy vagy több 
küszöbértéket túllépünk, ajánlatos egy A típusú szűrővel ellátott maszkot viselni, amelynek (1, 
2 vagy 3) osztályát a határérték-koncentrációhoz kell választani használatra. (lásd az EN 
14387 szabványt). Ha más típusú gázok vagy gőzök és / vagy gázok vagy gőzök vannak 
jelen a részecskékkel (aeroszolok, füstök, ködök stb.), Kombinált szűrőket kell biztosítani.  
A légzésvédő eszközök használata akkor szükséges, ha az elfogadott technikai intézkedések 
nem elegendőek a munkavállaló kitettségének a figyelembe vett küszöbértékek 
korlátozására. A maszkok által nyújtott védelem azonban korlátozott. 

Termikus veszélyek: 
Semmi 

Környezeti kitettségi ellenőrzés: 
Semmi 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
Használjon általános hígító szellőztetést és / vagy helyi elszívó szellőztetést a vonatkozó 
expozíciós határérték alá eső levegőben történő expozíció ellenőrzésére és / vagy a por / füst 
/ gáz / köd / gőzök / permet ellenőrzésére. Ha a szellőzés nem megfelelő, használjon 
légzőkészüléket. 
 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
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Tulajdonságok Érték Mód: Megjegyzések 

Halmazállapot: Folyadék -- -- 

Szín: színtelen -- -- 

Szag: jellegzetes -- -- 

Olvadáspont/fagyáspont: N.A. -- -- 

Forráspont vagy kezdő 
forráspont és 
forrásponttartomány: 

N.A. -- -- 

Tűzveszélyesség: N.A. -- -- 

Felső és alsó robbanási 
határértékek: 

N.A. -- -- 

Gyulladáspont: >250 ° C ASTM-D 3278 -- 

Öngyulladási hőmérséklet: 427 °C -- -- 

Bomlási hőmérséklet: N.A. -- -- 

pH: N.A. -- -- 

Kinematikus viszkozitás: N.A. -- -- 

Vízben oldhatóság: oldhatatlan -- -- 

Oldhatóság olajban: N.A. -- -- 

N-oktanol/víz megoszlási 
hányados (log érték): 

N.A. -- -- 

Gőznyomás: 263 mm Hg 
(+20°C/+68°F
) 

-- -- 

Sűrűség és/vagy relatív 
sűrűség: 

1.2808 g/mL 
(+20°C/+68°F
) 

-- -- 

Relatív gőzsűrűség: 5.2 -- -- 

Részecskejellemzők: 

Részecskeméretet: N.A. -- -- 

 
9.2. Egyéb információk 

Nincs más lényeges információ 
 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség 

Gerjeszthet veszélyes reakciók (Lásd alábbi alfejezetek) 
10.2. Kémiai stabilitás 

Normál körülmények között stabil 
10.3. A veszélyes reakciók lehetosége 

Semmi 
10.4. Kerülendo körülmények 

Normál körülmények között stabil. 
10.5. Nem összeférheto anyagok 

Erős oxidálószerek. 
erős bázisok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Amikor a fűtött vagy tűz esetén a gázokat és gőzöket egészségre ártalmas. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó 
információk 
A termékkel kapcsolatos toxikológiai információk: 
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a) akut toxicitás 
Nincs besorolva 
Teszt: Akut toxicitás becslése - Kijutás: Szájon át > 5000 mg/kg - A termékről nem 
állnak rendelkezésre adatok 
Teszt: LC50 - Kijutás: Inhaláció - Módosulatok: Patkány > 22.1 mg/L 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció 
A termék osztályozása: Eye Irrit. 2 H319 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

e) csírasejt-mutagenitás 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

f) rákkeltő hatás 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

g) reprodukciós toxicitás 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
A termék osztályozása: STOT SE 3 H336 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

j) aspirációs veszély 
Nincs besorolva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

Az egészséget érintő mellékhatások 
Belégzés: Légúti irritáció: A jelek / tünetek között szerepelhet köhögés, tüsszentés, 
orrkibocsátás, fejfájás, rekedtség, valamint orr- és torokfájdalom.  
Bőrrel való érintkezés: A termék használata során a bőrrel való érintkezés várhatóan 
nem okoz jelentős irritációt.  
Szemmel való érintkezés: Mérsékelt szemirritáció: A tünetek között szerepelhet bőrpír, 
duzzanat, fájdalom, könnyezés, homályos vagy homályos látás.  
Lenyelés: Gyomor-bél irritáció: A tünetek között szerepelhet hasi fájdalom, 
gyomorpanasz, hányinger, hányás és hasmenés.  
További egészségügyi hatások: Az egyszeri expozíció célszervi hatásokat okozhat: 
Központi idegrendszer (CNS) Depresszió: A tünetek között szerepelhet fejfájás, 
szédülés, álmosság, összehangolás, hányinger, lassú reakcióidő, zavaros beszéd, 
álmosság és eszméletlenség. 

A termékben talált legfontosabb anyagokkal kapcsolatos toxikológiai információk: 
transz-diklóretilén - CAS: 156-60-5 
a) akut toxicitás: 

Teszt: LC50 - Kijutás: Gőz inhaláció - Módosulatok: Patkány 95.6 mg/L - Időtartam: 4h 
Teszt: LD50 - Kijutás: Szájon át - Módosulatok: Patkány 7902 mg/kg 
Teszt: LD50 - Kijutás: Bőr - Módosulatok: Nyúl > 5000 mg/kg 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: 
Teszt: Irritálja a bőrt - Kijutás: Bőr - Módosulatok: Nyúl Negatív 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: 
Teszt: Irritálja a szemet - Kijutás: Szemek - Módosulatok: Nyúl Pozitív 

e) csírasejt-mutagenitás: 
Teszt: Mutagenezis - Kijutás: In vitro Negatív 
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Teszt: Mutagenezis - Kijutás: In vivo Negatív 
g) reprodukciós toxicitás: 

Teszt: Reprodukciós toxicitás - Kijutás: Inhaláció - Módosulatok: Patkány Negatív 
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

Teszt: LOAEL - Kijutás: Szájon át - Módosulatok: Patkány 4500 mg/kg - Megjegyzések: 
central nervous  
system depression - Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 
Teszt: NOAEL - Kijutás: Inhaláció - Módosulatok: Patkány Negatív 16 mg/L - Időtartam: 
90 d - Megjegyzések: liver | kidney and/or bladder | respiratory system 

 
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ 

Endokrin károsító tulajdonságok: 
Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban. 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás 

A megfelelő gyakorlati tapasztalatok alapján kell alkalmazni és el kell kerülni, hogy a termék a 
környezetet szennyezze. 
Nincs környezeti veszélyekre osztályozva 
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
N.A. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
N.A. 

12.4. A talajban való mobilitás 
N.A. 

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

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok 
Nincsenek jelen endokrin károsító anyagok 0,1%-nál nagyobb koncentrációban. 

12.7. Egyéb káros hatások 
Semmi 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Amennyiben lehetséges, vissza kell nyerni. Az érvényben levő helyi és országos 
rendelkezések értelmében kell eljárni. 

További információk az ártalmatlanításhoz: 
A hulladékot az engedélyezett ipari hulladékkezelő létesítményben kell megsemmisíteni. 
Hulladékártalmatlanítási alternatívaként égessék meg egy engedélyezett hulladékégetőben. A 
megfelelő megsemmisítéshez szükség lehet további üzemanyag felhasználására az égetési 
folyamatok során. Az égéstermékek tartalmaznak HF-et. A létesítménynek képesnek kell 
lennie a halogénezett anyagok kezelésére. A veszélyes vegyi anyagok szállításához és 
kezeléséhez használt üres hordókat / hordókat / tartályokat (vegyi anyagokat / keverékeket / 
készítményeket az alkalmazandó előírások szerint veszélyesnek besorolva) veszélyes 
hulladékoknak kell tekinteni, tárolni, kezelni és ártalmatlanítani, hacsak az alkalmazandó 
hulladékszabályok másképp nem határozzák meg. Konzultáljon a megfelelő szabályozó 
hatóságokkal a rendelkezésre álló kezelési és ártalmatlanítási lehetőségek meghatározása 
érdekében. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
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14.1. UN-szám vagy azonosító szám 

A szállítási szabályok értelmében nem veszélyes áru. 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelo szállítási megnevezés 

N.A. 
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)  

N.A. 
14.4. Csomagolási csoport 

N.A. 
14.5. Környezeti veszélyek 

ADR-környezetszennyező: Nem. 
IMDG-Marine pollutant: No 

14.6. A felhasználót érinto különleges óvintézkedések 
N.A. 

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás 
N.A. 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
eloírások/jogszabályok 

98/24/EK irányelv (A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme) 
2000/39/EK irányelv (Munkahelyi expozíciós határértékek) 
1907/2006/EK (REACH) szabályozás 
1272/2008/EK (CLP) szabályozás 
790/2009/EK (ATP 1 CLP) szabályozás és 758/2013/EU 
2020/878/EU szabályozás 
286/2011/EU (ATP 2 CLP) szabályozás 
618/2012/EU (ATP 3 CLP) szabályozás 
487/2013/EU (ATP 4 CLP) szabályozás 
944/2013/EU (ATP 5 CLP) szabályozás 
605/2014/EU (ATP 6 CLP) szabályozás 
2015/1221/EU (ATP 7 CLP) szabályozás 
2016/918/EU (ATP 8 CLP) szabályozás 
2016/1179/EU (ATP 9 CLP) szabályozás 
2017/776/EU (ATP 10 CLP) szabályozás 
2018/669/EU (ATP 11 CLP) szabályozás 
2018/1480/EU (ATP 13 CLP) szabályozás 
2019/521 /EU (ATP 12 CLP) szabályozás 
2020/217/EU (ATP 14 CLP) szabályozás 
2020/1182/EU (ATP 15 CLP) szabályozás 
2021/643/EU (ATP 16 CLP) szabályozás 

Korlátozások a tartalmazott termékkel vagy anyaggal kapcsolatban, a többször módosított 
1907/2006 (EC) (REACH) rendelet XVII. mellékletének megfelelően: 

A termékkel kapcsolatos megkötések: 
Korlátozás 3 
Korlátozás 40 

A termékben található anyagokkal kapcsolatos megkötések: 
Korlátozás 75 

Ahol alkalmazható, a következő szabályzat az irányadó: 
Tanács 2012/18/EU irányelve (Seveso III) 
Az Európai Parlament és a Tanács 648/2004/EK rendelete (a mosó- és tisztítószerekről). 
2004/42/EK irányelv (illékony szerves vegyületek) 
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Rendelkezéseket irányelvhez kapcsolódó EU 2012/18 irányelv (Seveso III): 
A Seveso III. Kategóriája az 1. melléklet 1. része szerint 

NA 
 

 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek a keverékre. 
 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
A 3. bekezdésben használható szöveg: 

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 

 

Veszélyességi osztály 
és veszélyességi 
kategória 

Kód Leírás 

Flam. Liq. 2 2.6/2 Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2 

Eye Irrit. 2 3.3/2 Szemirritáció, kategória 2 

STOT SE 3 3.8/3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 
Kategória 3 

 
Jelen biztonsági lap valamennyi részének felülvizsgálata megtörtént a 2020/878 szabályzatnak 
megfelelően. 
A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás 
származtatására alkalmazott eljárás: 
 

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás Osztályozási eljárás 

Eye Irrit. 2, H319 Számítási módszer 

STOT SE 3, H336 Számítási módszer 

 
Ezt a dokumentumot olyan szakember készítette, aki ezzel kapcsolatban megfelelő képzést kaputt 
Főbb bibliográfiai források: 

ECDIN – Vegyi anyagok környezetvédelmi adat- és információs hálózata – Közös 
Kutatóközpont, az Európai Közösségek Bizottsága 
SAX: AZ IPARI ANYAGOK VESZÉLYES TULAJDONSÁGAI – Nyolcadik kiadás – Van 
Nostrand Reinold 

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. 
Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak és nem képeznek különösebb minőségi garanciát. 
A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az 
egyéni felhasználásnak megfelelően. 
Ez az adatlap minden előzetes adatlapot érvénytelenít és helyettesít. 
 
ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 

Megállapodás. 
ATE: Becsült akut toxicitási érték 
ATEmix: Akut toxicitási érték (Keverékek) 
CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (az Amerikai Kémiai Társaság részlege). 
CLP: Osztályozás, Címkézés, Csomagolás. 
DNEL: Származtatott hatásmentes szint. 
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke. 
GefStoffVO: Veszélyes Anyagok Német Szabályzata. 
GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Egyetemes 

Harmonizált Rendszere. 
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IATA: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség. 
IATA-DGR: Nemzetközi Légiszállítási Szövetség - Veszélyes Anyagok Előírásai. 
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet. 
ICAO-TI: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Műszaki Utasítása. 
IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe. 
INCI: A Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana. 
KSt: Robbanási együttható. 
LC50: Közepes halálos koncentráció 
LD50: Közepes halálos dózis 
PNEC: Becsült Hatásmentes Koncentráció 
RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 
STEL: Rövid Távú Expozíciós Érték 
STOT: Célszervi Toxicitás. 
TLV: Küszöbérték. 
TWA: Időarányosan súlyozott átlag 
WGK: Vízveszélyeztetési osztály. 
 
 


