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2. FEJEZET: Lehetséges veszélyek 

· 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 
· Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint 
Met. Corr. 1 H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású. 
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 

· 2.2 Jelölési elemek 
· Jelölés az 1272/2008/EK rendelet szerint 
A termék a CLP-rendelet szerint van osztályozva. 

· Veszélyt jelző piktogramok 

GHS07 
 
· Jelzőszó Figyelem 
· Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: 
Sósav 

(folytatás a 2. oldalon) 
HU
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1. FEJEZET: Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése 
 

· Változat: 2.0/HU 
· Létrehozva: 2018. 07. 09. 
· 1.1 Termékazonosító 
· Kereskedelmi név: PROBAU Cementfátyol-eltávolító 
· EAN-kód: 

1.0 l: 4004637295637 
5.0 l: 4004637295644 

· 1.2 Az anyag vagy keverék fontos, azonosított és nem javasolt felhasználásai 
Speciális felülettisztító. Lakossági felhasználás számára. 

· 1.3 Részletek a biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállítóról 
· Gyártó/szállító: 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 

 
Tel.: +49 (0)5 41 / 6 01 - 01 
Fax: + 49 (0)5 41 / 6 01 - 853 
E-mail: info@quick-mix.de 

· Tájékoztatást adó terület: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Osztály: Műszaki tanácsadás 
Telefon: +49 (0)541 601-601 
E-mail: info@quick-mix.de 

· 1.4 Segélyhívószám: 
· Tanácsadás mérgezési tünetek esetén: 

Giftinformationszemtrum Nord (GIZ Nord) Göttingeni Egyetem  
Tel.: +49 (0)551 19240 
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3. FEJEZET: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információ 

· 3.2 Keverékek 

· További információk: 
A felsorolt, veszélyre figyelmeztető mondatok szövege a 16. fejezetben olvasható. 

 (folytatás az 1. oldalról) 

· Veszélyre figyelmeztető mondatok 
H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 

· Óvintézkedésre figyelmeztető mondatok 
P101 Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a csomagolás, vagy a jelölő 

címke. 
P102 Nem kerülhet gyermek kezébe. 
P261 Kerülje a köd/gőz/permet belélegzését.  
P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. 
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható 

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
Estelegesen meglévő kontaktlencséket lehetőség szerint el kell távolítani. 
Folytatni kell az öblítést. 

P312 Rosszullét esetén forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának 

megelőzése érdekében. 
P405 Elzárva tárolandó. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Veszélyes hulladékként kell 

ártalmatlanítani. 
· 2.3 Egyéb veszélyek 

· A PBT- és vPvB-értékelés eredménye 
· PBT: Nem alkalmazható. 
· vPvB: Nem alkalmazható 

 
 

* 
 
 

· Veszélyes összetevők: 

CAS: 7647-01-0 
EINECS: 231-595-7 
Reg.sz.: 01-2119484862-27-XXXX 

Sósav 10-<25% 
Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye 
Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 

· 648/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről: 
Illatanyagok 

 
 

 
* 4. FEJEZET: Elsősegélynyújtás 

· 4.1 Elsősegély-nyújtási intézkedések leírása 
· Általános utasítások: 

A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. 
Mutassa be az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot. 

· Belélegzés után: 
Gondoskodjon friss levegőről. 
Eszméletvesztés esetén megőrzés és szállítás stabil oldalfekvésben. Panasz esetén orvosi kezelés 
szükséges. 

· Bőrre kerülés után: 
Azonnal le kell mosni szappannal és vízzel, és jól le kell öblíteni. Nem szűnő bőrirritáció esetén 
orvoshoz kell menni. (folytatás a 3. oldalon) 

HU 



47.0.9 

Oldalszám: 3/14

Biztonsági adatlap. 
1907/2006/EK 31. cikke szerint 

Nyomtatva: 2018. 07. 09. átdolgozva: 2018. 07. 09.

Kereskedelmi név: PROBAU Cementfátyol-eltávolító 

 

 

 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

(folytatás a 2. oldalról) 

· Szembe kerülés után: 
Szemet nyitott szemhéjjal perceken keresztül (kb. 10 perc) folyó víz alatt kell öblíteni. Nem szűnő 
panasz esetén orvoshoz kell fordulni. 
Védeni kell a sértetlen szemet. 

· Lenyelés után: 
Ne idézzen elő hányást, azonnal orvoshoz kell fordulni. 
A szájat ki kell öblíteni és bőségesen vizet kell itatni (csak ha a személy eszméleténél van). 

· 4.2 A legfontosabb akut és késve jelentkező tünetek és hatások 
Légúti irritációt okozhat. 
Izgatja a szemet és a bőrt. 

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
A kezelésnek általában a tünetektől kellene függnie és a kihatások enyhítésére kellene 
koncentrálnia. 

6. FEJEZET: Intézkedések nem szándékos kibocsátás esetén 
 
 
 

· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Hordjon védőfelszerelést. Védtelen személyeket távol kell tartani. 
Kerülni kell a szembe és a bőrre kerülést. 

· 6.2 Környezetvédelmi intézkedések: 
Nem szabad csatornahálózatba/felszíni vizekbe/talajvízbe engedni. 
Nem szabad aljzatba / talajba engedni. 
Nagyobb mennyiségek felszabadulása esetén értesítse az illetékes hatóságokat. 

· 6.3 Módszerek és anyagok visszatartáshoz és tisztításhoz: 
Vegye fel folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, általános kötőanyag, fűrészpor). 
Alkalmas tartályokban juttassa el visszanyerésre vagy ártalmatlanításra. 

· 6.4 Hivatkozás más fejezetekre 
Információk a biztonságos kezelésről a 7. fejezetben találhatók. 
Információk a személyi védőfelszerelésről a 8. fejezetben találhatók. 

(folytatás a 4. oldalon) 
HU 

5. FEJEZET: Tűzvédelmi intézkedések 
 
 
 

· 5.1 Oltóanyag 
· Megfelelő oltóanyagok: 

A termék nem éghető 
CO2, száraz oltópor vagy permetező vízsugár. Nagyobb tűz ellen permetező vízsugárral vagy 
alkoholnak ellenálló habbal kell küzdeni. 

· Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer: 
Ehhez a keverékhez nincsenek oltóanyag-korlátozások. 

· 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó, különleges veszélyek 
Tűz esetén a következők szabadulhatnak fel: Klórhidrogén (HCl) 
Szénmonoxid (CO) és szén-dioxid (CO2) 

· 5.3 Tudnivalók a tűzoltáshoz 
· Különleges védőfelszerelés: Használjon a környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket. 
· További információk 

A tűz maradványait és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. 
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· 8.1 Ellenőrizendő paraméterek 

· Bomlási termékek munkahelyi határértékei: 
További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

· Szabályozási információk 
Munkahelyi határérték (Németországban-DE): TRGS 900 
Indikatív foglalkozási expozíciós határértékek (IOELV) [Európai Unió]: 2017/164/EK 

· 8.1.2 DNEL-értékek 
· DNEL dolgozók: 

(folytatás az 5. oldalon) 
HU

 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
 
 
 

· 8.1.1 Munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékkel rendelkező összetevők: 

CAS: 7647-01-0 sósav 

Munkahelyi határérték 
(Németországban-DE): 
Indikatív foglalkozási expozíciós 
határértékek (IOELV) [Európai Unió]: 

Hosszú távú érték: 3 mg/m³, 2 ml/m³ 
2(I);DFG, EU, Y 

Rövid távú érték: 15 mg/m³, 10 ml/m³ 
Hosszú távú érték: 8 mg/m³, 5 ml/m³ 

 
 
 
 
 
 
 

· Hosszú távú helyi hatások: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Belélegezhető DNEL 8 mg/m³ (irritálja a légutakat) 

(folytatás a 3. oldalról) 

Információk az ártalmatlanításról a 13. fejezetben találhatók. 

 
 
 

· 7.1 Védőintézkedések a biztonságos kezeléshez 
Gondoskodni kell jó szellőzésről/elszívásról a munkahelyen. 
Kizárólag jól szellőző helyeken használja. 
Kerülni kell aeroszol képződését. 

· Tűz- és robbanásvédelmi tudnivalók: 
Különleges intézkedésekre nincs szükség. 
A termék nem éghető. 

· Általános védő- és higiéniai intézkedések: 
Kerülni kell a szembe és a bőrre kerülést. 
Munka közben nem szabad enni, inni, dohányozni, tubákolni. 
Be kell tartani a vegyi anyagokkal való munkavégzésnél szokásos óvó rendszabályokat. 
A védőfelszerelés csak ipari alkalmazás vagy nagy csomagolás esetén (háztartási csomagok 
esetén nem) szükséges. 

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei az összeférhetetlenségek figyelembe vételével 
· Tárolás: 
· Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: 

Tervezzen saválló padlót. 
Csak megjelölt, eredeti göngyölegben szabad tárolni. 

· Információk az együtt-tárolásról: 
Nem szabad alkáliákkal (lúgokkal) raktározni.  
Oxidálószerektől elkülönítve kell tárolni. 

· Tárolási feltételekre vonatkozó további információk: A tartályt tömören zárva kell tartani. 
· Raktározási osztály TRGS 510 szerint: RO 8B: Nem éghető, maró veszélyes anyagok 
· 7.3 Sajátos végfelhasználások Lásd fejezet 1.2.1 

8. FEJEZET: Az expozíció felügyelete és korlátozása/személyi 
Védőfelszerelések 

7. FEJEZET: Kezelés és tárolás 
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(folytatás a 4. oldalról) 
 

· Akut helyi hatások: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Belélegezhető DNEL 15 mg/m³ (irritálja a légutakat) 
· DNEL felhasználó: 
· Akut helyi hatások: Nem állnak rendelkezésre adatok. 
· 8.1.3 PNEC-értékek: Nem állnak rendelkezésre adatok. 
· 8.1.4 Alkotórészek biológiai határértékekkel: Nem állnak rendelkezésre adatok. 
· 8.1.5 Kockázatkezelési intézkedések a felhasznált ellenőrző sávos megközelítések szerint: 

Nem állnak rendelkezésre adatok. 
· További információk: Alapul a készítéskor érvényes jegyzékek szolgáltak. 
· 8.2 Az expozíció felügyelete és korlátozása 
· 8.2.1 Alkalmas műszaki szabályozóberendezések: Nem alkalmazható. 
· 8.2.2 Személyi védőfelszerelés: 
· Általános védő- és higiéniai intézkedések: 

Be kell tartani a vegyi anyagokkal való munkavégzésnél szokásos óvó rendszabályokat. 
Beszennyezett és átitatott ruházatot azonnal le kell vetni. 
Távol kell tartani élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. 
Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. 
Kerülni kell a szembe és a bőrre kerülést. 
Gázokat/gőzöket/aeroszolokat belélegezni nem szabad. 

· Légzésvédelem: 
A munkahelyi határérték(ek) és egyéb határértékek tartós biztonságos betartása mellett normál 
körülmények között nem szükségesek különleges intézkedések. 
Figyelembe kell venni a légzésvédő készülékek használatának szabályait valamint a hordásidő-
korlátozást, a BGR 190-es Szakmai Szövetségi Szabály (Németország) szerint. 

· Ajánlott szűrőberendezés rövid idejű felhasználáshoz: 
EP (MSZ EN 141) kombinált szűrő (jelzőszín sárga vagy fehér) 

· Kézvédelem: 
Alkalmas védőkesztyű használata kötelező. Egy EN 374 szerint vizsgált vegyi ártalmak ellen 
védő kesztyű alkalmas. Ajánlatos a lent említett védőkesztyűk vegyszer-ellenállóképességét 
speciális felhasználások esetén a gyártóval tisztázni. 

· Kesztyűanyag 
Természetes kaucsuk, természetes latex (NR) 
Ajánlott anyagvastagság: ≥ 0,5 mm. 

· Áthatolási idő a kesztyűanyagon 
A termékkel való érintkezésre EN 374-nek megfelelő védőkesztyűk ajánlottak, például Vital 117 
(MAPA GmbH). Hosszabb és tartósabb érintkezés esetén figyelembe kell venni, hogy a fent 
említett áthatolási idők a gyakorlatban sokkal rövidebbek lehetnek, mint az EN 374-ben 
megállapítottak. A védőkesztyűt mindenképpen meg kell vizsgálni az adott munkahelyre való 
alkalmasság szempontjából (pl. mechanikai vagy termikus ellenállóképessége, antistatikussága 
stb.). A védőkesztyűt az első elhasználódási jelekre azonnal ki kell cserélni. Ajánljuk egy az 
üzemi körülményekre szabott kézápolási terv kidolgozását egy kesztyű-gyártóval, valamint a 
szakmai szövetséggel együttműködve. 

· Szemvédelem: Használjon EN 166:2001 szerinti oldalsó védelemmel ellátott védőszemüveget. 
· Testvédelem: Munkavédelmi ruházat 
· 8.2.3 A környezeti expozíció felügyelete és korlátozása Lásd fejezet 6 és 7. 

(folytatás a 6. oldalon) 
HU 
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9. FEJEZET: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

 
 

* 
 

· 9.1 Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok ismertetése 
· Általános ismertetés 

· 9.1.1 Kinézet: 
Forma: Folyékony 
Szín: Piros 

· Szag: Jellegzetes 

· 9.1.2 Biztonsági szempontból releváns alapadatok: 

pH-érték 20 °C-on: 0,0 < pH ≤ 0,5 

· Állapotváltozás 
Olvadáspont/fagyáspont: Nincs meghatározva. 
A forrás kezdete és a forrástartomány: 85 °C 

· Lobbanáspont: Nem alkalmazható. 

· Gyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható. 

· Bomlási hőmérséklet: Nem alkalmazható. 

· Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyulladó. 

· Robbanási tulajdonságok: A termék nem robbanásveszélyes. 

· Robbanási határok: 

Oxidáló tulajdonságok Nem égést tápláló. 

· Gőznyomás 20 °C-on: 23 hPa 

· Sűrűség 20 °C-on: 1060 kg/m³ 
· Relatív sűrűség 20 °C-on 1,060 

· Elpárolgási sebesség Nem meghatározott. 

· Oldhatóság a következőkben / keverhetőség a következőkkel: 
Víz: Teljesen keverhető. 
VOC (EU) 0 % 

· 9.1.3 Fizikai veszélyek 
Korrozív fémekkel szemben Fémekre korrozív hatású lehet. 

· Következtetés / összefoglalás Fémekre korrozív hatású lehet. 
· 9.2 Egyéb információk További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

 
 

* 

(folytatás az 5. oldalról) 

· Kockázatkezelési intézkedések 
Az alkalmazottakat elégségesen és megfelelően kell oktatni. A munkahelyet rendszeresen be kell 
járni szakszerű személyzettel, pl. munkahelyi biztonsági szakemberrel. 

10. FEJEZET: Stabilitás és reakcióképesség 

· 10.1 Reakcióképesség További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
· 10.2 Kémiai stabilitás 
· Termikus bomlás / kerülendő körülmények:  

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. (folytatás a 7. oldalon) 
HU
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11. FEJEZET: Toxikológiai információk 

· 11.1 Toxikológiai hatások ismertetése 
· Akut toxicitás 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
· Megítélés / besorolás: 

A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 
· Maró / irritáló hatása van a bőrre. 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
· Megítélés / besorolás: 

Bőrirritáló hatású. 
· Súlyos szemkárosodás / -irritáció 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
· Megítélés / besorolás: 

Súlyos szemirritációt okoz. (folytatás a 8. oldalon) 
HU

 

 
 

* 
 
 
 

Veszélyes összetevők: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Orálisan 

Dermálisan 

LD50 

LD50 

mg/kg (nincs osztályozva (hiányzó adatok)) 
mg/kg (nincs osztályozva (hiányzó adatok)) 

 
 
 

 

 
· Veszélyes összetevők: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Eredmény: 1 B kategória (maró) 1 h (nyulak) (OECD 404 akut bőrirritáció/maró hatás) 
HCl 37% Cat.1B or more severe 
(Potokar etal, 1985; IUCLID) 

 

SCL: 
Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % 

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % 

 
 
 

 

 
· Veszélyes összetevők: 

CAS: 7647-01-0 sósav 
Eredmény: Kategória 1 (a szemek visszafordíthatatlan 

károsodása) 
h  
SCL: 
Eye Dam. 1;H318: > 25 

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % 

(folytatás a 6. oldalról) 

· 10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 
Reakciók alkáliákkal (lúgokkal). 
Reakciók nem nemes fémekkel hidrogénbehatás alatt. 
Reakciók erős oxidálószerekkel. 

· 10.4 Kerülendő körülmények További fontos információ nem áll rendelkezésre. 
· 10.5 Kerülendő anyagok Alkáliák (bázisok, lúgok) 
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek: 

Klórhidrogén (HCl) 
Hidrogén 
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12. FEJEZET: Ökológiai információk 

12.1 Ökotoxicitás 
Akvatikus ökotoxicitás: 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
(folytatás a 9. oldalon) 

HU 

 

 
· A légutak/bőr szenzibilizációja 

 

(folytatás a 7. oldalról) 

 

Veszélyes összetevők: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Eredmény: Nem okoz bőr szenzibilizációt (tengerimalac) (OECD 406 A bőr szenzibilizációja) 
GPMT (IUCLID) 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
· Megítélés / besorolás: Szenzibilizáló hatás nem ismert. 

 
 

· CMR-hatások (rákkeltő, csírasejt-mutagenitás, reprodukciót károsító hatás). 
· Csírasejt-mutagenitás 
· Termék/keverék: 
· Megítélés / besorolás: 
A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

 
 

· Rákkeltő hatás termék/keverék: 
· Megítélés / besorolás: 
A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

 
 

· Reprodukciós toxicitás 
Termék/keverék: 
Megítélés / besorolás: 
A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

 
 

· Specifikus célszervi toxicitás egyszeri expozíció esetén termék/keverék: 
Megítélés / besorolás: 
Specifikus célszervi toxicitás egyszeri expozíció esetén kategória 3, H336 
Légúti irritációt okozhat. 

 
 

· Specifikus célszervi toxicitás ismételt expozíció esetén termék/keverék: 
Megítélés / besorolás: 
A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

 
 

Aspirációs veszély termék/keverék: Megítélés / besorolás: 
A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

 
 

* 
 
 
 

Veszélyes összetevők: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

LC50/48 h 
EC50/72 h 

862 mg/l (Leuciscus idus (jászkeszeg)) 
56 mg/l (Daphnia magna (nagy vízibolha)) 
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13. FEJEZET: Ártalmatlanítási szempontok 

· 13.1 Hulladékkezelési eljárások 
· 13.1.1 Szakszerű ártalmatlanítás / termék/keverék:  

Ajánlás: 
A sűrítményt hígítsa vízzel és utána semlegesítse alkalmas alkáli anyaggal (nátronlúg, mész). Az 
eközben előálló semleges sók relatív környezetkímélők. 
Kisebb mennyiségeket bő vízzel hígítva ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket a helyi hatósági 
előírások szerint kell ártalmatlanítani. 

(folytatás a 10. oldalon) 
HU

 

 
· Megítélés / besorolás: 

A rendelkezésre álló adatok szerint a besorolási kritériumok nem teljesültek. 

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság 

(folytatás a 8. oldalról) 

 

Veszélyes összetevők: 
CAS: 7647-01-0 sósav 

Biológiailag 
lebonthatóság 

% 
Az eljárásokat a biológiai lebonthatóság meghatározására a szervetlen 
anyagok esetén nem lehet alkalmazni. 

· Termék/keverék: A teljesen keverék számára nem elérhetők vizsgálati adatok. 
· Következtetés:  

Szervetlen termék, biológiai tisztítóeljárásokkal nem lehet eltávolítani a vízből. 
 

 

· 12.3 Bioakkumulációs képesség 
· Veszélyes összetevők: Megjegyzések: Nem állnak rendelkezésre adatok 
· Termék/keverék: Megjegyzések: Nem állnak rendelkezésre adatok 

 
 

· 12.4 Mobilitás a talajban 
· Veszélyes összetevők: Megjegyzések: Nem állnak rendelkezésre adatok 
· Termék/keverék: Megjegyzések: Nem állnak rendelkezésre adatok 
· További ökológiai információk: 
· Általános utasítások: 

Nagyobb mennyiségek elmosása a csatornahálózatba vagy természetes vizekbe a pH-érték 
csökkenéséhez vezethet. Egy alacsonyabb pH-érték károsítja a vízi szervezeteket. A felhasználási 
koncentráció hígításával jelentősen megnő a pH érték, így a termék használata után a 
csatornahálózatba kerülő szennyvizek csak gyengén lesznek vízveszélyes hatásúak.  
Vízveszélyességi osztály 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes. 

· 12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredménye 
· PBT: Nem alkalmazható. 
· vPvB: Nem alkalmazható. 
· 12.6 Más károsító hatások További fontos információ nem áll rendelkezésre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Javaslati lista hulladék-kódszámokhoz és hulladékmegnevezésekhez az EAKV szerint 
06 00 00 HULLADÉKOK SZERVETLEN VEGYI FOLYAMATOKBÓL 

06 01 00 Savak előállítása, elkészítése, forgalmazása és használata során keletkezett hulladékok 

06 01 06* más savak 

15 00 00 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, FELSZÍVÓANYAGOK, TÖRLŐKENDŐK,  
 SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT (m.n.n.) 

15 01 00 Csomagolások (beleértve az elkülönítetten gyűjtött kommunális csomagolási 
hulladékokat) 
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14. FEJEZET: Szállítási információk 

(folytatás a 11. oldalon) 
HU

 

 
 
 

 
· UN-szám 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1789 

· 14.2 Helyes szállítási megnevezése (UN) 
· ADR/RID/ADN UN1789 SÓSAV 
· IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID 

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztályok 
· ADR/RID/ADN 

 

 
· Osztály 8 (C1) maró anyagok 
· Bárca 8 
· IMDG, IATA 

 

 
· Class 8 maró anyagok 
· Label 8 

· 14.4 Csomagolási csoport 
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA III 

· Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható. 

· 14.6 Különleges óvintézkedések a  
felhasználó számára Figyelem: maró anyagok 

· Kemler-szám: 80 
· EMS-szám: F-A,S-B 
· Segregation groups (1) Acids 
· Stowage Category E 

· 14.7 Ömlesztett anyag szállítása a  
MARPOL-egyezmény II függeléke szerint 
IBC-kód Nem alkalmazható 

· Szállítás/további információk: Nem veszélyes anyag a fenti rendeletek szerint. 

(folytatás a 9. oldalról) 

15 01 10* csomagolások, melyek veszélyes anyagok maradékait tartalmazzák vagy veszélyes 
anyagokkal szennyezettek. 

HP 8 maró 
 

· 13.1.2 Szakszerű ártalmatlanítás / csomagolások: 
· Ajánlás: 

A csomagolást tisztítás után újra felhasználható vagy nyersanyagként értékesíthető. 
A csomagolást a csomagolásrendelethez mérten kell ártalmatlanítani. 

· Ajánlott tisztítószerek: Víz, adott esetben tisztítószer hozzáadásával. 
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1L 
Kód: E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml 

 
5L 
Kód: E1 
Legnagyobb nettó tömeg belső csomagolásonként: 30 ml  
Legnagyobb nettó tömeg külső csomagolásonként: 1000 ml 
 
3 
E 
 

· ADR/RID/ADN 
· Korlátozott mennyiség (LQ) 
· Engedményes mennyiség (EQ) 
 
·  

·  
· Szállítási kategória 
· Alagútkorlátozási-kód 
· IMDG 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 

UN "Model Regulation":  UN 1789 SÓSAV, 8, III 

 

 
 

* 
 

· 15.1 Biztonsági, egészség- és környezetvédelmi előírások/az anyagra vagy a keverékre 
vonatkozó jogszabályok 

· Európai rendeletek és irányelvek: 
1907/2006/EK rendelet (REACH), megváltoztatva a (EU)2015/830 rendelettel, 
1272/2008/EK (CLP, EU-GHS) 
Mosó- és tisztítószer rendelet: 648/2004/EK rendelet 
Szállítási előírások az ADR, RID, IMDG, IATA a megfelelő változata szerint. 
Irányelvek vegyi munkaanyagokról: 98/24/EK irányelv 
Személyi védőfelszerelés: 89/686/EK irányelv 
A különböző szállítási módok osztályozása: 96/35/EK és 2000/18/EK irányelvek  
Fiatal személyek munkahelyi védelme: 94/33/EK irányelv 
Hulladékok 2006/12/EK és 2008/98/EK irányelvek 
649/2012/EK rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (PIC) 

· 2010/75/EK irányelv: 0,0 g/l 
· 582/2012/EK rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozataláról és használatáról: 

A termék nem esik a biocid-rendelet hatáskörébe. 
· 1907/2006/EK rendelet XVII függeléke bizonyos veszélyes vegyi anyagok, készítmények és 

termékek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról: 
Korlátozási feltételek: 3 

 
 

· Nemzeti előírások / információk (Németország): 
Törvény veszélyes anyagok elleni védelemről (Vegyianyag-törvény - ChemG) méreginformációs 
rendelet - ChemGiftInfoV 
Veszélyes anyag rendelet - GefStoffV 
Rendelet veszélyes anyagok, készítmények és termékek forgalomba hozásának tiltásáról és 
korlátozásáról a Vegyszertörvény szerint (vegyszertilalmi rendelet - ChemVerbotsV) 

· Információ a foglalkoztatási korlátozásról: 
Vegye figyelembe a foglalkoztatási korlátozásokat a Fiatal személyek munkahelyi védelme törvény 
szerint (JArbSchG). 
Vegye figyelembe a foglalkoztatási korlátozásokat az anyasági védelem irányelvek rendeletnek 
(MuSchG) megfelelően a várandós és szoptató anyák számára. 

(folytatás a 12. oldalon) 
HU 

(folytatás a 10. oldalról) 

15. FEJEZET: Szabályozási információk 
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· 16.1 Változtatási információk A biztonsági adatlap tartalmilag ellenőrzésre/átírásra került. 
· 16.2 A H- és EUH mondatok szövegezése (sorszám és teljes szöveg): 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 
H314 A bőr súlyos sérülését és szemkárosodást okoz.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 

· 16.3 Oktatások a munkavállalóknak 
Eligazítások veszélyekről és védőintézkedésekről az üzemi utasítás alapján (TRGS 555). Az 
eligazításoknak a foglalkoztatás megkezdése előtt és utána minden évben egyszer meg kell 
történniük. 

· 16.4 Adatforrások, melyek az adatlap elkészítéséhez felhasználásra kerültek: 
Az információk kézikönyveken és szakirodalmon alapul. A beszállítók nyersanyag 
biztonsági adatlapjai 
Az ECHA osztályozási és címkézési jegyzéke (http://echa.europa.eu/clp/ c_l_inventory_en.asp) 
eChemPortal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) 
TOXNET (http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html) 
International Chemical Safety Cards (ICSC) (http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home) 
GESTIS“-anyag-adatbázis(www.dguv.de/bgia/de/gestis/stoffdb/index.jsp) Veszélyes 
anyag információs rendszer [Gefahrstoffinformationssystem GisChem] 
(www.gischem.de) 
ECHA-adatbázis regisztrált anyagok (http://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/ 
registered-substances) 
A tartományok veszélyes anyag adatbázisa (GDL) 
(http://www.gefahrstoff-info.de) CEFIC ERICards Database 
(http://www.ericards.net) 

 
 

· A keverékek besorolása és a felhasznált értékelési módszer az 1207/2008/EK 
rendelet [CLP] szerint: 
Met. Corr. 1, H290: Vizsgálati adatokra alapozva  
Skin Irrit. 2, H315: Számítási módszer 
STOT SE 3, H335: Számítási módszer  
Eye Irrit. 2, H319: Számítási módszer 

 
 

· Adatlapot kiállító szakterület: Termékbiztonsági osztály 
 

 

· 16.6 Adott esetben ebben a dokumentumban használt rövidítések: 
Acute Tox. Akut toxicitás 
Aquatic Acute akut akvatikus toxicitás 
Aquatic Chronic krónikus akvatikus toxicitás 
ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

(folytatás a 13. oldalon) 
HU 

(folytatás a 11. oldalról) 

· Üzemzavar-rendelet (12. BImSchV): Üzemzavar-rendelet, függelék: nincs megnevezve. 
· Oldószer-rendelet (31. BImSchV): 0,00 % 

Vízveszélyességi osztály: VVO 1 (önbesorolás): enyhén vízveszélyes. 
· Egyéb előírások, korlátozások és tiltó utasítások 

BGR 189 „Védőruházat használatának szabályai” (előzőleg ZH 1/700) 
BGR 190 „Légzésvédő készülék használatának szabályai” (előzőleg ZH 1/701) 
BGR 192 „Szem- és arcvédelem használata” (előzőleg ZH 1/703)  
BGR 195 „Védőkesztyű használatának szabályai” (előzőleg ZH 1/706)  
BGR 197 „Bőrvédelem használata” (előzőleg ZH 1/708) 
94/62/EK irányelv csomagolásokról és csomagolási hulladékokról.  
BGV SZAKMAI SZÖVETSÉG ELŐÍRÁSAI A 5: Balesetmegelőzési előírások „Elsősegély” 
A 008: „Személyi védőfelszerelések” 

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

16. FEJEZET: Egyéb információk 
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(folytatás a 12. oldalról) 

ADN Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás belhajózási 
víziutakon. 
AGW Foglalkozási expozíciós határérték (német munkahelyi határérték) 
Asp. Tox. Aspirációs veszély 
ATE Az akut toxicitás becsült értéke 
C&L besorolás és címkézés 
CLP rendelet osztályozáshoz, címkézéshez és csomagoláshoz (1272/2008/EK rendelet); 
1272/2008/EK  
CAS-Nr. Chemical-Abstracts-Service-Number 
CMR rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító  
CSA kémiai biztonsági értékelés 
CSR Kémiai biztonsági jelentés 
DNEL Származtatott hatásmentes szint  
ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség 
EK-számok EINECS- és ELINCS-szám (lásd EINECS-t és ELINCS--t is)  
EINECS Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke EN európai szabványok 
ext-SDB Kibővített biztonsági adatlap (SDB csatolt ES-sel) EU Európai Unio 
EWC Európai Hulladék Katalógust (pótolva a LoW által - lásd lent)  
Eye Dam. Súlyos szemkárosodás 
Eye Irrit. Súlyos szemirritáció  
Flam. Liq. Gyúlékony folyadékok 
GHS Globálisan Harmonizált Rendszer 
GCL General Concentration Level / Általános koncentrációs határértékek 
H bőrön át felszívódó 
IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 
ICAO-TI Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát szolgáló Műszaki Utasítások 
IMDG Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe 
IUPAC Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség 
Kow oktanol–víz megoszlási koefficiens 
LC50 egy populáció 50 %-a számára halálos koncentráció 
LD50 egy vizsgálati populáció 50 %-a számára halálos adag (medián 
halálos adag) log pOW eloszlási koefficiens 
LoW ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm hulladéklista (lásd) 
Met. Corr. Fémre korrozív hatású anyagok vagy keverékek 
MSDB anyagbiztonsági adatlap 
OECD Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet  
OEL foglalkozási expozíciós határérték 
Ox. Liq. Oxidáló folyadékok 
PBT Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyag  
PEC becsült környezeti koncentráció 
PNEC(ek) becsült hatásmentes koncentráció(k) 
SzVF Személyi védőfelszerelés 
(Q) SAR qualitatve structure–activity relationship Kvalitatív szerkezet-hatás összefüggések 
REACH rendelet vegyi anyagok regisztrációjára, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására 
vonatkozó rendelet 1907/2006/EK 
RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat  
KKI Kockázatkezelési intézkedés 
SCL Specific Concentration Level / Specifikus koncentrációs határértékek  
BAL Biztonsági adatlap 
Skin Corr. Maró hatás bőrre  
Skin Irrit. Irritáló hatás bőrre 
Skin Sens. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet 
okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).  
STOT Specifikus célszervi toxicitás 
 

(folytatás a 14. oldalon) 
HU 
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(folytatás a 13. oldalról) 

(STOT) RE (Specifikus célszervi toxicitás) ismétlődő expozíció 
(STOT) SE (specifikus célszervi toxicitás) egyszeri expozíció  
SVHC Különös aggodalomra okot adó anyagok 
UN Egyesült Nemzetek 
VOC Illékony szerves vegyületek  
vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív WoE (Weight of evidence) 
X rákkeltő anyagok 1A/1B kategória. Ilyen anyagok kezelése során figyelembe kell venni a 
veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet (Németország) 10. §-át is. 
Y a munkahelyi határérték (AGW) és a biológiai határérték (BHÉ) mellett nem szükséges tartani 
reprodukció károsodás veszélyétől. 
Z a munkahelyi határérték és a biológiai határérték (BHÉ) mellett sem zárható ki reprodukció 
károsodása 
 

· * Adatok változtak az előző változat óta 
Ennek a biztonsági adatlapnak a megjelenésével ehhez a termékhez / ehhez az anyaghoz az 
összes előző változat érvénytelenné válik. Változtatások az egyes fejezetekben az előző 
változathoz képest a bal margón csillaggal kerültek jelölésre. 
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