
BIZTONSÁGI ADATLAP 

Összhangban van az 1907/2006/EK/453/2010/EK Szabályzat 

 (REACH), II. Mellékletével- Magyarország 

 

Kiadási időpont: 2013.01.23. BIZTONSÁGI ADATLAP 1 
 

1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és vállalat/vállalkozás azonosítása 

1.1 Termékazonosító 
 

A92996201 Forrasztó ón, 1,0 mm, 40 % cink 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve 
ellenjavallt felhasználása 

 
Anyag/készítmény használata Lágyforrasztási ötvözet 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 
 Gyártó/szállító: 
FELDER GmbH 
Im Lipperfeld 11 
D-46047 Oberhausen 
Tel.:0208/8 50 35-0 
Fax.:0208/2 60 80 
http://www.felder.de 
e-mail: info@felder.de 
 
Információt nyújtó terület: 
 (Mo-Do. 8:00-16:00/ Fr. 8:00-13:00) 
Tel.:+49(0)208/ 8 50 35-0 
e-mail: jkoch@felder.de 
 
Forgalmazó: 
 
Vállalat:   Z.L.T. Magyarország Kft. 
Cím:    9011 Győr, 

Törökverő út. 1.  
Telefon:   96/550-600 
Fax:   96/550-604 

1.4 Sürgősségi telefonszám: a, Hívja az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot a 

(06-80) 20-11-99 telefonszámon. b, Nem szükséges mivel a termék nem kerül besorolásra 

 
· Szükség esetén nyujtott információ: 
24 hr. emergency information: 
Poison emergency call Berlin 
"Giftnotruf Berlin" 
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Tel.: 0049-30-30686 790 

 
 
 
 

2 SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

 2 A 1999/45/EK Irányelv szerinti osztályozás A veszélyek azonosítása 
 
A veszély megjelölése: Nem minősül veszélyes terméknek 

 
Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk 
A termék jelölése a többször módosított "Készítmények általános besorolási EK-irányelvei" 
számítási eljárása értelmében kötelező. 
 
Osztályozási rendszer: 
Az osztályba sorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból 
származó és a cégek által megadott adatok. 
 

 

2.2 Címkézési elemek 

 
· GHS címkézési elemek 
 
A terméket nem kell külön címkézni 
 
· S-mondatok: 
 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 

S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 

S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 

címkét az orvosnak meg kell mutatni 

S 56 – Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni 

S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 

 

· Megelőzés: 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
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· Elhárító intézkedés: 
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. 
P321 Szakellátás (lásd a címkén). 
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 
 
 
Elhelyezés hulladékként: 
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 
 
2.3 Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból:  

R 33 - A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. 

 
A bőrrel való érintkezést valamint, aerosol/gőzök belégzését kerülni kell 
Nyálkahártyával való tartós érintkezést kerülni kell 

Ólmot tartalmaz 
 

3 3 SZAKASZ: Összetétel vagy összetevőkre vonatkozó adatok 

 Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ 
· Kémiai jellemzés 
· Leírás: Keverék: az alábbi anyagokból áll. 
 
· Veszélyes alkotórészek: 
 
CAS szám EINECS  szám   Megnevezés   Besorolás   

 
7440-31-5  231-141-8       Tin      19,5-77,5% 

 231-100-4   Kötött ólom ötvözetek                  R 33,  19,5-77,5% 

 8050-09-7  232-475-7   Gyanta       Xi;  R 43 <1% 
 
További információk:  
A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található. 

 

4 SZAKASZ: Elsősegély nyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély intézkedések ismertetése 

 
 Általános információk: 
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 Az érintett személyeket vigyük friss levegőre. 
 
· Belélegzés után: 
 Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. 
 
· Bőrrel való érintkezés után: 
   A bőr felületén megszilárdult anyagot ne távolítsuk el! Azonnal hűtsük az érintett felületet 
   hideg vízzel. Forduljunk orvoshoz 
   Általában a termék nem ingerli a bőrt. A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.
  
· A szemmel való érintkezés után: 
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. 
 
· Lenyelés után: A sérültet hánytassuk amennyiben eszméleténél van. Azonnal forduljunk 
orvoshoz. A sérültet itassuk bőségesen vízzel. A magas zsírtartalmú folyadékok (pl.: tej) 
fogyasztása tilos. 

 

4.2 A legfontosabb- akut és késleltetett- tünetek és hatások 
Lehetséges akut egészségi hatások 

Szembe jutás:  nincs specifikus adat 

Belélegzés:                  nincs specifikus adat 

Lenyelés:      nincs specifikus adat 

Bőrrel érintkezés:  nincs specifikus adat. 

 

 

Túlzott behatás jelei/tünetei 

Szembe jutás:  nincs specifikus adat 

Belélegzés: nincs specifikus adat  

Bőrrel érintkezés: nincs specifikus adat 

Lenyelés: nincs specifikus adat 

 
 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Megjegyzések az orvos számára: Nincs adat. 
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Speciális kezelések: Nincs speciális kezelés. 

 

5 SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag 

 
· Megfelelő tűzoltószerek: 
A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. 
CO2, poroltó, homok. Vízzel való oltás nem megengedett. 
 
 Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek: Víz/Vízsugár 
 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek  

Az anyagból vagy keverékből származó veszélyek:  

 
· Az anyag, égéstermékei vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség: 
Tűzeset során felszabadulhatnak mérgező gázok, gőzök 
 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 

Speciális védelmi intézkedések a tűzoltók számára:  
A füstöt ne lélegezzük be. Használjunk légzőkészüléket.  

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:  

A tűzoltónak megfelelő védőfelszerelést és izolációs (SCBA) légzőkészüléket kell viselnie. 
Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. 

 
 

6 SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és veszélyhelyzeti 
eljárások 

A kémiai anyagokra vonatkozó általános biztonsági előírások betartása. A tűz forrás kioltása. 
Megfelelő szellőztetés. A felszabaduló gáz/gőz/füstöt ne lélegezzük be, valamint kerüljük a  
szemmel/bőrrel és ruházattal való érintkezést. Személyes védőruházat használata. 
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A sürgősségi ellátást nyújtó személyzet számára:  

. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges, védőruhát nem viselő 
személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Kapcsoljon ki minden 
gyújtóforrást. Tilos a fáklya, a dohányzás vagy láng a veszélyes területen. Kerülje a gőz vagy 
köd belégzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell 
viselni 

A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet számára:  

Nincs specifikus adat.  

 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:   

 
· Környezetvédelmi intézkedések: 
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe. A környezeti vizekbe vagy 
csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat 

 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai 

Kismértékű kifeccsenés:  

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás 
területéről. Az anyagot megszilárdult állapotában, mechanikus úton szedje össze és 
helyezze a megfelelő hulladéktároló edénybe. Használjon szikramentes szerszámokat és 
robbanás biztos berendezést. 

 

Nagymértékű kifreccsenés:  

Állítsa el a szivárgás, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás 
területéről. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt térbe 
jutást. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, majd megszilárdulása után a helyi 
rendelkezések szerinit ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe (lásd a 13.fejezetet). 
Használjon szikramentes szerszámokat és robbanás biztos berendezést. 
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6.4 Hivatkozás más szakaszokra:  

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi információkra vonatkozó információkért. Lásd a 8. szakaszt a 
megfelelő egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a 
további hulladékkezelési információkért. 

 

 

7 SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

 
· Kezelés: 
· Információk a biztonságos kezeléshez:  

 
Óvintézkedések: Általános tárolási és kezelési feltételek. 
 Csak eredeti edényzetben tárolható. 

Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. 
Tartsa távol hőtől és közvetlen napfénytől. 
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 

 
· Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk készenlétben a védőálarcokat. 
 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel 
együtt:  

 
· Raktározás: 
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 
 
Nincsenek különleges követelmények. 
· Együttes tárolással kapcsolatos információk: Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk. 
Ne tároljuk együtt erős oxidálószerekkel és lúgokkal 
· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: 
Fagytól védjük. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük. 
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk. Gyermekek elől tartsuk elzárva 

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
· Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: További adatok nincsenek; 
lásd 7. pontot. 
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8 SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

 
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 
 

7440-31-5 Tin 

MAK 

MAK (TRGS 900) 

vgl.Abschn.IIb 

2 E mg/m³ 

NL, u.D. 

Kötött ólom ötvözetek 

MAK 

MAK (TRGS 900) 

0,1 E mg/m³ 

vgl. Abschn.XII 

0,1 E mg/m³ 

25; DFG 

7440-36-0 Antimon 

MAK 

MAK (TRGS 900) 

0,5 E mg/m³ 

0,5 E mg/m³ 

DFG 

 

 
· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot. 
 
· Személyes védőfelszerelés: 
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet. 
 
· Légzésvédelem: 
Védőálarc alkalmazása ajánlott. 
P2 szűrő 
 
Terhes nők feltétlenül kerüljék el az anyaggal való érintkezést illetve annak gáz/gőzei 
belélegzését. A munkavégzés közben kerülni kell étel ital fogyasztását és a dohányzást. 
 
· Kézvédelem: 
A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás 
figyelembevételével történt. 
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· Kesztyű anyaga: Bőrkesztyű 
 
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert 
(zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból 
összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, 
ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. Javasolt anyagvastagság: ≥ 0,4 mm. 
 
· Áthatolási idő a kesztyűanyagon 
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. 
Az EN 374, III. rész szerint meghatározott behatolási időket nem a gyakorlatnak megfelelő 
feltételek között mérik. Ezért javasoljuk, hogy a maximális hordási idő a behatolási idő  
50 %-ának megfelelő legyen. Permeációs érték: ≥ 6 szint. 
 
· Szemvédelem: Védőszemüveg. 
· Testvédelem: Védőruházat. 
 

A környezeti expozíció ellenőrzése:  

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatokból eredő emissziót ellenőrizni kell, annak 
biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak 

 

9 SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

 
9·    Általános adatok 
 
Forma: Szilárd anyag 
Szín:  ezüst/szürke 
Szag: szagtalan 
 
· Állapotváltozás 
· Olvadáspont/olvadási tartomány:   183 – 270 °C 
· Forráspont/forrási tartomány:    Nincs meghatározva 
· Lobbanáspont:       Nincs meghatározva  
· Öngyulladás:      Az anyag magától nem gyullad. 
· Robbanásveszély:     Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
· Gőznyomás 20°C-nál:     1 hPa 
· Sűrűség 20°C-nál:     8,5 – 10,0 g/cm3 

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal: 
· Víz:       Oldhatatlan. 
· pH-érték 20°C(100 g/l) -nál:    6 
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· Oldószer tartalom: 
· Szerves oldószerek:     0,0 % 
· Víz:       0,0 % 

 

9.2 Egyéb információk 
A fenti információ nem alkalmazható termék specifikáció készítéséhez. Specifikáció írása 

előtt forduljon a termék gyártó vagy forgalmazóhoz! (FELDER GmbH) 

 
 

10 SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség: 

· Veszélyes reakciók Reakciók erős oxidáló szerekkel, lúgokkal, savakkal 

10.2 Kémiai stabilitás:  

Szokásos tárolási feltételek között stabil. Tároljuk hűvös jól szellőztethető helyen, ne tegyük 
ki direkt napsütésnek. 

10.3 Kerülendő körülmények: 

· Kerülendő anyagok: erős oxidáló szerek, savak, lúgok 
 

10.4 ·Veszélyes bomlástermékek: 
ólom és fém- oxid 

11 SZAKASZ: Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 Toxikológiai információk 
 

· Primer ingerhatás: 
· A bőrön: Nem fejt ki ingerlő hatást. 
· A szemben: Nem fejt ki ingerlő hatást. 
·  Szenzibilizáció: Belégzés során lehetséges 
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12 Ökológiai információk 

12.1 Ökotoxikus hatások: 

· Megjegyzés: Nehézfémet tartalmaz 
· További ökológiai információk: 
· Általános információk: 

 
 
 
 
A termék tartalmaz nehézfémeket. 
A vizekben mérgező hatást fejt ki a halakra és planktonokra is. 
vízi élőlényekre mérgező 2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket 
veszélyezteti. Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba. 
Csekély mennyiségek talajba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet. 

 

12.2 1 Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem áll rendelkezésre 

12.3 Bioakkumulációs képesség 

A termékről nem állnak rendelkezésre ilyen adatok 

12.4 3 A talajban való mobilitás 

Talajvíz megoszlási hányados (Koc): Nem áll rendelkezésre 

Mobilitás: Nem áll rendelkezésre 

12.5 A PBT-és a vPvB értékelés eredményei:  

Nem áll rendelkezésre 

 

13 Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1 Hulladékkezelési módszerek: 

Termék  

Hulladék elhelyezési módszerek:  
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 A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 

lehetséges. A hulladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a 

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A 

megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező 

vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek 

ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási 

jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A helyi szabályozásnak  

 

 

megfelelően kell megsemmisíteni.  A hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, 

lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal egyeztetve.  

· Ajánlás: Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. 
 

Európai Hulladékkatalógus (EHK) 

17 04 07  Fémkeverékek 

 
 
· Tisztítatlan csomagolások: 
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 

14 Szállítási információk 
 

14 SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

A GGVS/GGVE, RID/ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR –szállítási előírások értelmében ez az 

anyag nem jelölés köteles. 

 
Szabályozási információk 
· EGK irányelvek szerinti jelölés: A termék besorolása és jelölése az EK irányelvek/GefStoffV 
szerint történik. 
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15 SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági m 
egészségügyi és- környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete(REACH) 
XIV. Mellékle- Az engedélyköteles anyagok listája 

Különös aggodalomra okot adó anyagok 

XVII.Melléklet- Egyes veszélyes anyagok, készítmények és árucikkek 
gyártásával forgalomba hozatalával és felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások:  

Nem alkalmazható 

Illékony szerves 
komponens tartalom (EU):  

Nem áll rendelkezésre 

 

Egyéb EU előírások 

REACH Információk: 

Európai jegyzék: Nem áll rendelkezésre 

Referenciák: 

Vonatkozó magyar joganyagok 

 

Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. 

törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság: a 2004. évi 

XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 38/2008. (X.3.) EüM 

rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) EszCsM, a 30/2003. 

(V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM–SZMM együttes rendelete a 

munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 

módosításáról. 
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Hulladék: a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról;  

98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) 

Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási 

hulladék kezelésének részletes szabályairól. 

Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról; a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. Vonatkozó közösségi joganyagok REACH-rendelet: 

1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK), DSD: 

67/548/EGK irányelv és módosításai; DPD: 1999/45/EK irányelvek módosításai; 98/24/EK, 

2000/39/EK irányelv: A munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről; CLP: 1272/2008/EK rendelet és 

módosítása; 

 
 
 
 
 
 
 

16 SZAKASZ: Egyéb információk 

Rövidítések és betűszavak: 
 

ATE = Akut Toxicitás Becslése Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek 

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008] DNEL = Származtatott 

Hatásmentes Szint EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat PNEC = Előre látható 

Hatástalan Koncentráció 

 
 

· R-mondatok: 
 
R 33 - A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes. 

 
· S-mondatok: 
 
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet 
S 37 – Megfelelő védőkesztyűt kell viselni 
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a 
címkét az orvosnak meg kell mutatni 
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S 56 – Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni 
S 60 – Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani 
 
· Megelőzés: 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
 
· Elhárító intézkedés: 
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. 
P321 Szakellátás (lásd a címkén). 
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 
 
Elhelyezés hulladékként: 
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 
szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni. 
 

Megjegyzés :  

Figyelem ! Nehézfémet valamint gyantát tartalmaz, mely allergiás tüneteket válthat ki. 

16 Egyéb információk 
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék 
tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. 
 
 
· 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) 
RID: Rčglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 
(Regulations Concerning the 
 
 
 
 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 

 


