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1. SZAKASZ  AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 
 
1.1. Termék azonosító: Chemolux V klasik vízbázisú vékonylazúr 

Mikronizált vas-oxiddal színezett kopolimer akril diszperzió vizes oldata, speciális 
kötő hatás csökkentő adalékanyagok hozzáadásával (terheléses nyomás és 
megemelt hőmérséklet alatt). 
Termékszám: JK 246 262 71 
 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavalt felhasználása:  
Ipari felhasználások [SU3]; Fogyasztói felhasználások [SU21]; Fából készült ablakok, ajtók, kerti pergolák, 
nyaralók, kerti pihenőhelyek, faburkolatok és egyéb fafelületek átlátszó, dekoratív vékonyrétegű 
festésére kül - és beltérben egyaránt. 
Ellenjavalt felhasználás: Ne használja az anyagot gyermekbútorok és játékok festésére, valamint olyan 
felületekre, amelyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal, ivóvízzel. 

 
1.3.  A biztonsági adatlap szállítójának adatai:  

 
A termék szállítója: MAXI HUNGARY KFT. 

6724 Szeged Árvíz utca 58. 
Tel.: 06 20 481 1750 
E-mail: maxi@maxihungary.hu 

 
 

A termék gyártója: CHEMOLAK a.s. SMOLENICE 
Továrenská 7, 919 04 Smolenice 
Tel.: (0421) - 033/55 60 111 
Fax: (0421) - 033/55 86 404 
E-mail: hoblikova@chemolak.sk 
 

 Felelős személy neve: Maxi Attila - ügyvezető 
    E-mail: maxi@maxihungary.hu 
 
1.4. Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
    1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
    Tel.: +36 1 476 6464, +36 80 201 199 
    e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu 
 
2. SZAKASZ  A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 
 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
 

Osztályozás a 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerint:  
 
A 1272/2008/EK [CLP] rendelet alapján nem minősül veszélyes keveréknek. 
H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. 
 

2.2. Címkézési elemek:  
Veszélyt jelző piktogram(ok): - 
 
Figyelmeztetés: - 

 

BIZTONSÁGI ADATLAP 
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Figyelmeztető mondat(ok): - 
 
Óvintézkedésekre vonatkozó mondat(ok):  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
 

2.3. Egyéb veszélyek:  
Nincs rendelkezésre álló adat. 

 
3. SZAKASZ  ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
3.1. Anyagok: - 
3.2. Keverékek: A keverék nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot. 

 
H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. 
A termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC). 

 
4. SZAKASZ  ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

 
4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése: 
 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK: 
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági 
adatlapot! 
 

 LENYELÉST KÖVETŐEN:  
 Lenyeléskor ne hánytasson, azonnal keressen fel orvosi segítséget és mutassa be a csomagolást vagy 

annak jelölését. 
 
 BELÉGZÉST KÖVETŐEN: 

Specifikus kockázat nélkül. 
 

  BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉST KÖVETŐEN:  
Ha bőrre kerül, vízzel és szappannal mossa le, majd kenje be krémmel. Vegye le a szennyezett ruházatot 
és újbóli használat előtt mossa ki. 
 

  SZEMBE KERÜLÉST KÖVETŐEN: 
Szembekerüléskor alaposan öblítse ki vízzel, ha a tünetek továbbra is fennállnak, keressen fel orvosi 
segítséget. 

 
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett – tünetek és hatások: 

Nem áll rendelkezésre információ. 
 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: 
Nem áll rendelkezésre információ. 
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5. SZAKASZ  TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1. Oltóanyag: 

A környezetnek megfelelő oltóanyag alkalmazandó: Hab (alkoholálló), szén-dioxid, vízköd, por.  
Alkalmatlan oltóanyag: Erős vízsugár. 
 

5.2. Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek:  
füst, kigőzölgések, tökéletlen égéstermékek, szén-monoxid. 

 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat:  

Nagy tüzeknél használjanak légzőkészüléket, védőruházatot, különleges lábbelit, kesztyűt és fejvédőt. 
 

5.4. Egyéb információ: 
Nem áll rendelkezésre információ. 
 

6. SZAKASZ  INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓ ESETÉN 
 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Véletlen felszabaduláskor értesítse az illetékes szerveket az érvényes előírásokkal összhangban. 
Az ajánlások a minimális személyes védőeszközök elvárásaival összhangban a 8. szakaszban találhatók. 
Szükség lehet különleges óvintézkedésekre is a konkrét körülményektől függően és/vagy a mentők 
szakvéleménye alapján. 
Vízbe kerüléskor fennáll a kopoltyúk összeragadásának kockázata a vízi élőlényeknél. 
Lásd 7. és 8. szakasz. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Nagy szivárgás esetén: a szivárgó folyadéktól megfelelő távolságban alakítson ki gátat, hogy össze 
lehessen gyűjteni és ártalmatlanná tenni. Gátolja meg a vízforrásokba, szennyvízcsatornákba, pincékbe és 
zárt helyiségekbe való bejutást. 
 

6.3. Terület elhatárolása és szennyezésmentesítés módszerei, anyagai: 
Szárazföldön: Gátolja meg a vízforrásokba való bejutást. A kifolyt anyagot itassa föl és szedje össze 
tartályokba, amelyek az érvényes előírásokkal összhangban lesznek felszámolva. 
Vízben: Állítsa meg a szivárgást, ha lehet kockázat nélkül. Figyelmeztesse az ivóvíz, használati és hűtővíz 
fogyasztókat, jelentse be az eseményt a tűzoltóknál vagy a rendőrségen. Az anyag részét a felszínen fogja 
fel megfelelően elhelyezett tartályokba. A réteget a felszínen szórja be nedvszívó anyaggal (pl. vapex vagy 
perlit) és mechanikusan távolítsa el.  
A szivárgáskor megnevezett ajánlások a szárazföldön és a vízben a lehető legvalószínűbb feltételezéseken 
alapulnak. Ennek ellenére a földrajzi feltételek, mint a szél, hőmérséklet, hullámok (vízbe való 
bejutáskor), az irány és a gyorsaság komolyan befolyásolhatják az illetékes eljárást. Ebből az okból 
kifolyólag szükséges a helyzetet a helyi szakemberekkel megbeszélni. 
Megjegyzés: a helyi előírások meghatározhatják vagy korlátozhatják az ártalmatlanítás feltételeit. 
 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:  
Lásd 8. és 13. szakaszt. 
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7. SZAKASZ  KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

Használjon egyéni védőeszközöket. Munka közben ne egyen, igyon és dohányozzon. Gátolja meg az anyag 
szétfolyását, hogy ne álljon fenn a csúszás veszélye. Az érvényes előírásokkal összhangban járjon el. 
 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt: 
A tartályokat szorosan zárja, helyezze őket gyerekek és nem engedélyezett személyek által nem elérhető 
helyre. Ne raktározza őket élelmiszerekkel és takarmánnyal együtt. Tárolja az eredeti, jól zárható 
csomagolásban +5 és +25°C hőmérséklet mellett, száraz és jól szellőző helyen közvetlen napsugárzás 
nélkül, ami megfelel a gyúlékony anyagok raktározása érvényes előírásainak. Az anyagot ne tárolja 
fűtőtestek közelében. 
Védje fagy ellen!  
Lassan nyissa ki, hogy a nyomást szabályozni lehessen. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás(ok):  
Nem áll rendelkezésre információ. 
 

8. SZAKASZ  AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 

A keverék és összetevői nem rendelkeznek az 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelet által 
megállapított expozíciós határértékkel. 
 

8.2  Az expozíció ellenőrzése: A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet 7. § (6) bekezdése 
értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a 
tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, 
amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása. 
Nyitott rendszerben történő használat során alkalmazzon helyi elszívást, ahol lehetséges. Amennyiben a 
helyi elszívás nem lehetséges, vagy nem megfelelő mértékű a munkaterület megfelelő szellőztetéséről 
kell gondoskodni. 
 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: 
A védelem szintje és a szükséges szabályozás típusa a lehetséges kapcsolat feltételeitől fog függni. 
 
Specifikus higiéniai intézkedések 
Tartsa be a személyes higiéniai szabályait. A termékkel való kezeléskor, evés, ivás vagy dohányzás előtt 
mindig mosson kezet. Rendszeresen tisztítsa munkaruházatát és a védősegédeszközöket. A szennyezett 
munkaruhát és lábbelit, amit nem lehet kitisztítani, számolja fel. Tartson tisztaságot! 
 
Személyi védelem: 
A védőeszközök kiválasztása függ a kiállítás feltételeitől, használat módjától, kezeléstől és a használt 
szellőztetéstől. A megnevezett ajánlások a védőeszközök kiválasztásához szolgálnak a termék 
kezelésekor.  

Szemvédelem:  
MSZ-EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveg, vagy arcvédő pajzs használata javasolt. 
Bőr- és testfelület védelme:  

a. Kézvédelem: Az EN 374 szerinti vegyszerálló védőkesztyű. 
Polikloroprén – CR: vastagság ≥0,5 mm; átjutás ideje ≥ 480 min. 
Nitril-kaucsuk – NBR: vastagság ≥ 0,35 mm; átjutás ideje ≥480 min. 
PVC: vastagság ≥ 0,70 mm; átjutás ideje ≥480 min. 

b. Testvédelem: Védőruházat. 



Elkészítés időpontja: 2012.11.02. 

Felülvizsgálat időpontja: 2015.07.06.  
Verziószám: 2.0 

MAXI Hungary Kft.  Chemolux V klasik vízbázisú vékonylazúr 
 

5 / 10. oldal 

Légzésvédelem: A légzőkészülékek kiválasztása, használata és karbantartásának meg kell felelniük 
a szabályozó követelményeknek. A légutak érzékenységekor (asztma, idült hörghurut) nem 
ajánlott a termékkel való kapcsolat. 
 

A környezeti expozíció ellenőrzése: Nem áll rendelkezésre információ. 
 
A 8. SZAKASZ alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett 
tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő 
viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről 
és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. 

 
9. SZAKASZ FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 
 
9.1.  Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 

Paraméter 
Vizsgálati 
módszer 

Megjegyzés 

Halmazállapot viszkózusos cseppfolyós anyag   

Szín nincs adat   

Szag specifikus az adott fajtánál   

Szagküszöbérték nincs adat   

pH nincs adat   

Olvadáspont/fagyáspont nincs adat   

Kezdeti forráspont és 
forrásponttartomány 

nincs adat   

Lobbanáspont nincs adat   

Párolgási sebesség nincs adat   

Tűzveszélyesség nincs adat   

Felső/alsó gyulladási határ, vagy 
robbanási tartományok 

nincs adat   

Gőznyomás nincs adat   

Sűrűség 1,010 g/cm
3
   

Oldékonyság nincs adat   

Megoszlási ko-efficiens (n-
oktanol/víz): 

nincs adat   

Öngyulladási hőmérséklet nincs adat   

Bomlási hőmérséklet nincs adat   

Viszkozitás nincs adat   

Oxidáló tulajdonságok nincs adat   

Robbanásveszélyes tulajdonságok nincs adat   

Fajsúly nincs adat   

Oldószer tartalom nincs adat   

Szárazanyag tartalom nincs adat   

 
9.2 Egyéb információk: 
 

Sűrűség (g/cm³): 1,010 

VOC (kg/kg): 0,037 

TOC (kg/kg): 0,014 

Nem illékony anyag tartalom (tömeg %):  27,0 

VOC határ 1.1.2010 (g/l): 130,0 

Kategória – fokszám. 127/2011 Coll.:  VR A.e 

Max. VOC felhasználásra kész állapotban (g/l): <130 
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10. SZAKASZ  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1. Reakcióképesség: Nincs rendelkezésre álló adat. 
10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil. 
10.3. Veszélyes reakciók: Nincs rendelkezésre álló adat. 
10.4. Kerülendő körülmények: Kerülje a sugárzó hőt, szikrát, nyílt lángot és más gyújtóforrást. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidálószerek. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Környezeti hőmérsékleten nem bomlik. 
 
11. SZAKASZ  TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK  

 
11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk: 

 
Akut toxicitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Bőrkorrózió / bőrirritáció: A bőr kiszáradásához vezethet, majd irritációjához és bőrgyulladáshoz. 

Súlyos szemkárosodás / szemirritáció: A szemek enyhe, rövidtávú érzékenységét okozhatja. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A keverék nem tartalmaz érzékenységet okozó anyagokat. 

Csírasejt-mutagenitás: A keverék nem tartalmaz anyagokat ezzel a veszélyességi osztállyal. 

Rákkeltő hatás: A keverék nem tartalmaz anyagokat ezzel a veszélyességi osztállyal. 

Reprodukciós toxicitás: A keverék nem tartalmaz anyagokat ezzel a veszélyességi osztállyal. 

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem áll rendelkezésre információ. 

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem áll rendelkezésre információ. 

Aspirációs veszély: Nem áll rendelkezésre információ. 

Klinikai vizsgálatok összefoglalása: Nem áll rendelkezésre információ. 

Vonatkozó toxikológiai adatok: Nem áll rendelkezésre információ. 

Valószínű expozíciós útra vonatkozó információk: Nem áll rendelkezésre információ. 

Fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:  

 Bőrrel érintkezés: Nem áll rendelkezésre információ. 

 Szembe jutás: Nem áll rendelkezésre információ. 

 Belélegzés: Nem áll rendelkezésre információ. 

 Lenyelés: Nem áll rendelkezésre információ. 

 Egyéb: Nem áll rendelkezésre információ. 

Rövid és hosszútávú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások: 
Nem áll rendelkezésre információ. 
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A kölcsönhatásokból eredő hatások: Nem áll rendelkezésre információ. 

Az egyedi adatok hiánya: Nem áll rendelkezésre információ. 

A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információk: Nem áll rendelkezésre információ. 

Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre információ. 

 
12. SZAKASZ  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 

Tilos a keveréket élővízbe, vízfolyásokba, talajba juttatni. 
 

12. 1   Toxicitás:  
 A keverék vízbe jutáskor a vízi élőlények kopoltyúinak összeragadását okozhatja. 

12.2 Perzisztencia és biológiai lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre információ. 

12.3 Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre információ. 

12.4 Talajban való mobilitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

12.5 A PBT és vPvB-értékelés eredményei: A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. melléklete szerint: A termék nem teljesíti a PBT-
re és a vPvB-re vonatkozó kritériumokat. 

12.6 Egyéb káros hatások: Nem áll rendelkezésre információ. 

13. SZAKASZ  ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 

13.1 Hulladékkezelési módszerek:  
Az anyag maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvényben, a 98/2001. (VI. 15.) 
Korm. rendeletben [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] és a 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendeletben foglaltak szerint. 

Termék ártalmatlanítására vonatkozó információk:  

A terméket és maradványait a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások alapján kell kezelni.  

Hulladék azonosító kód: 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely különbözik a 08 01 11-től. 

Csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó információk:  

Az üres tartályok tartalmát ki kell üríteni és biztonságosan elrakni őket addig, amíg nem lesznek 
újrahasznosítva vagy felszámolva. A csomagolás újrahasznosítását, felújítását vagy felszámolását csakis 
érvényes engedéllyel rendelkező szakember végezheti az érvényes előírásokkal összhangban. 

Hulladék azonosító kód: 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 
15 01 04 fém csomagolási hulladék 

Fizikai, kémiai tulajdonságok, melyek befolyásolhatják a hulladékkezelés lehetőségeit:  
Nem áll rendelkezésre információ. 

Szennyvízkezelésre vonatkozó információk: 
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 Nem áll rendelkezésre információ. 
 
14. SZAKASZ  SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
Nem minősül veszélyes szállítmánynak. 
 

Szárazföldi szállítás (ADR/RID) 

 UN szám: - 

 ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: -  

 Veszélyességi osztály(ok): - 

 Csomagolási csoport: - 

 Környezeti veszélyek: - 

 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 
Belföldi vizi szállítás (ADN) 

 UN szám: - 

 ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: -  

 Veszélyességi osztály(ok): - 

 Csomagolási csoport: - 

 Környezeti veszélyek: - 

 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 
Légi szállítás ICAO-TI/IATA-DGR 

 UN szám: - 

 ENSZ szerinti helyes megfelelő szállítási megnevezés: -  

 Veszélyességi osztály(ok): - 

 Csomagolási csoport: - 

 Környezeti veszélyek: - 

 Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: - 
 
A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: - 

 
15. SZAKASZ  SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 
15.1. Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:  

Nemzetközi szabályozás: 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK 
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről. 
Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 
1907/2006/EK rendelet módosításáról 
A Bizottság 348/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról. 

Hazai szabályozás: 

 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2013. évi CXXVII. törvény]  
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44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól [módosítja: 
14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet] 

 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
[módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet] 

 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2013. évi CXXVII. törvény]  
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól [módosítja: 
14/2013. (II. 15.) EMMI rendelet, 21/2012. (IV. 4.) NEFMI rendelet] 
25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
[módosítja: 48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet] 

 Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások: 
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról [módosítja: 527/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet, 192/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, 
289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet]. 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet] 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 

 Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 
220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet] 

 Munkavédelemre vonatkozó előírások: 
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről [módosítja: 2013. évi CLXXIX. törvény, 
2011. évi CXCI. törvény ] 

 Tűzvédelemre vonatkozó előírások: 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról [ módosítja: 2013. évi CCXLIII. törvény]; 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 

 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés:  

Az adott anyag / keverék tekintetében a szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést. 
 
16. SZAKASZ  EGYÉB INFORMÁCIÓK 

 
A biztonsági adatlap felülvizsgálatával kapcsolatos adatok:  
V2.0  Adatlap felülvizsgálata és harmonizálása a hatályos nemzetközi és hazai jogi szabályozásnak 
megfelelően. 

A biztonsági adatlapon előforduló rövidítések teljes szövege:  
PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív. SVHC: 
Substances of very high concern. 
 
A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló H-mondatok teljes szövege: - 
 
A biztonsági adatlap 2. és 3. szakaszában előforduló P-mondatok teljes szövege:  
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
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Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: A személyeknek tanúsíthatóan ismerniük kell a termék veszélyes 
tulajdonságait, valamint az egészség és környezet védelmének alapelveit. Ismerniük kell az anyag negatív 
kifejtett hatásait az emberre és természetre egyaránt, valamint ismerniük kell az elsősegély nyújtás 
alapjait. 

 Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): - 
 
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és 
megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 
44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes 
anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól) előírásainak.  

http://www.biztonsagiadatlap.hu/

