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2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 
 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: 

1272/2008. számú (CLP) rendelet: 

A termék besorolása az 1272/2008. számú (CLP) rendelet szerint történt. 

Aerosol 1: Gyúlékony aerosolok, 1. veszélyességi kategória, H229 

Aerosol 1: Gyúlékony aerosolok, 1. veszélyességi kategória, H222 

2.2 Címkézési elemek:  

2.3 Az 1272/2008. számú (CLP) rendelet 

Tűzveszély 

Veszélyt jelző rövidítések: 
Aerosol 1: H229 – A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására 
megrepedhet 

Aerosol 1: H222 – Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok kódjai: 

P101: Orvosi tanácsadás estén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét 
P102: Gyermektől elzárva tartandó 
P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás 
P211: Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni 
P251: Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem 

P410+P412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő  
P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges 

2.4 Egyéb veszélyek: 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 

3.1 Vegyi anyagok: 

 Nem alkalmazható 

3.2 Keverékek: 

 Kémiai elnevezés: Aeroszol 

 Összetevők: 

 A keveréket alkotó anyagok egyike sem haladja meg a 1907/2006 számú Rendelet II. Mellékletében (EK)  

 meghatározott értéket. 
 

1.1 Termékazonosító: háztartási vegyiáru 
Compressed Air sűrített levegő 04158 

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

Azonosított felhasználás: Általános tisztítószer 

Ellenjavallt felhasználás: A fent említett és a 7.3 pontban szereplő felhasználástól eltérő bármilyen használat 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Enan S.A 
Strefowa 4 
58-200 Dzierżoniów 
+48 (74) 832 23 22 
biuro@enan.com 
 

1.4 Vészhelyzeti telefonszám: 

 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA  

 

mailto:biuro@enan.com
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5.1 Oltóanyag: 

Használjon poroltó készüléket (ABC por), oltóhabot vagy szén-dioxidot (CO2) tartalmazó tűzoltó készüléket. NE HASZNÁLJON 
folyóvizet oltóanyagként. 

5.1 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

A gyúlékonysági besorolás alapján a termék normál tárolási, kezelési és használati körülmények között nem tűzveszélyes. 

5.2 Tűzoltóknak szóló javaslat: 

A tűz nagyságától függően a tűzoltóknak különleges tűzoltási védőruházatot és hordozható légzőkészüléket kell használniuk. A 
89/654/EGK irányelvnek megfelelően minimális sürgősségi felszereléssel és a beavatkozáshoz szükséges eszközökkel (tűzvédő takarók, 
elsősegély doboz) is rendelkezniük kell. 

Kiegészítő rendelkezés: 

A belső vészhelyzeti tervnek és a váratlan események bekövetkezése esetén követendő előírásnak megfelelően járjon el. Távolítson el 
mindent a gyújtóforrás közeléből. Tűz esetén hűtse le a gyulladásra, robbanásra vagy a magas hő miatti BLEVE robbanásra hajlamos 
edényeket, és a termékek tárolására használt tartályokat. Tilos a tűzoltásra használt termékek víztartállyal való érintkezése. 

6.1 Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások: 

Meg kell kísérelni a gázkiömlés elállítását, amennyiben ez a tevékenység nem veszélyezteti azokat, akik ezt végzik. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 

A termék nem minősül veszélyes anyagnak, de felszíni és felszín alatti vizekbe, vízfolyásokba, talajba, csatornahálózatba jutását meg kell 
akadályozni. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

Ajánlott: 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 

Lásd 8. és 13. pontban. 

 

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések: 

A.- A termék biztonságos kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges óvintézkedések 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Rossz közérzet esetén forduljon orvoshoz, és vigye magával a termék biztonsági adatlapját. 

Belégzés: 

Panasz esetén el kell távolítani a sérültet a veszélyes zónából, és friss levegőre kell vinni. 

Bőrrel való érintkezés: 

Az érintett bőrfelületet folyó vízzel és semleges szappannal azonnal le kell mosni. Bőrelváltozások esetén (égő fájdalom, bőrpír, 
kiütés, hólyagok) forduljon orvoshoz a termék biztonsági adatlapjával együtt. 

Szemmel való érintkezés: 

A szembe került anyagot azonnal öblítse ki. Fájdalom esetén azonnal forduljon orvoshoz a termék biztonsági adatlapjával együtt. 

Lenyelés esetén: 

Nagyobb mennyiség lenyelése esetén azonnal hívjon orvosi segítséget. 

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

Az akut és késleltetett tünetek és hatások a 2. és 11. szakaszban olvashatók 

4.3 A sérült azonnali orvosi ellátása és különleges ellátása: 

 
Nem áll rendelkezésre adat 

7. SZAKASZ: AZ ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 

 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 

A keverék nem tartalmaz olyan anyagmennyiséget, amely meghaladja a környezetvédelmi normának megfelelő határértéket. 

DNEL (Érintett dolgozókra): 

Nem áll rendelkezésre adat 

DNEL (Érintett populációra): 

Nem áll rendelkezésre adat 

PNEC: 

Nem áll rendelkezésre adat 

8.2 Az expozíció ellenőrzése: 

A.- Általános munkahelyi biztonsági és higiéniai intézkedések 

Óvintézkedésként „CE” jelöléssel ellátott védőruházat használata javasolt. A védőruházatról (tárolás, használat, tisztítás, 
karbantartás, védelmi besorolás...) további információk a védőruházat gyártójának tájékoztató kiadványában találhatók. Az itt 
található tájékoztató csak a tiszta termékre vonatkozik. A hígított termékre vonatkozó előírás a hígítás mértékétől, a felhasználástól, 
az alkalmazás módszerétől stb. függően változhat. A sürgősségi zuhanyzó és/vagy a raktárakban lévő, a szem öblítésére szolgáló 
berendezésekre vonatkozó kötelezettség meghatározásakor a vegyszerek tárolásáról szóló rendelet irányadó. További információ a 
7.1 és 7.2 szakaszban található. 

 

Az ebben a pontban szereplő összes információ – a vállalat védőfelszerelésekre vonatkozó információjának hiánya miatt - csak 
ajánlásnak minősül a termékkel való munkavégzés során fellépő kockázatok elkerülése érdekében. 

B.- Belégzés elleni védelem 

Gőz keletkezése vagy a megengedett legmagasabb határértéket meghaladó helyzet esetén védőruházat használata kötelező.  

 

C.- A kéz különleges védelme 

     7. SZAKASZ: AZ ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK KEZELÉSE ÉS TÁROLÁSA (Folytatás) 
 

A munkahelyi kockázatok megelőzése érdekében be kell tartani a hatályos jogszabályokat. A tartályok légmentesen zárva 
tartandók. Ellenőrizze, majd biztonságos módszerekkel szüntesse meg az esetleges szivárgást és távolítsa el a hulladékot (6. 
szakasz). Szüntesse meg a tartályok spontán szivárgását. Veszélyes termékek kezelése esetén tartson rendet és tartsa be a 
higiéniai intézkedéseket.  

B.- Tűz és robbanás megelőzésére szolgáló technikai információk 

Az elektrosztatikus töltés – amely negatívan befolyásolhatja a gyúlékony termékeket - kialakulásának elkerülése érdekében a 
terméket lassan öntse át. A kerülendő körülményekre és anyagokra vonatkozó információk a 10. szakaszban találhatók. 

C.- A toxikológiai veszélyek elkerülésére szolgáló technikai információk 

A termékkel való érintkezés során ne egyen és igyon, a műveletek befejezését követően mosson kezet a megfelelő tisztítószerrel. 

D.- Technikai ajánlások a környezeti kockázatok megelőzésére 

Különleges intézkedések nem szükségesek a környezeti kockázatok megelőzésére. További információk a 6.2. szakaszban. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt: 

A.- A tárolás technikai feltételei: 

Min. hőmérséklet: 

Max. hőmérséklet: 

Max. tárolási idő: 

5 ºC 

30 ºC 

6 hónap 

B.- Általános tárolási feltételek. 

Hőforrások, sugárzás és statikus elektromosság kerülendő.  Élelmiszerektől távol tartandó. További információk a 10.5. szakaszban. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok): 

A már felsorolt utasításokon túlmenően nincs a termék használatára vonatkozóan semmilyen más speciális ajánlás. 

 

8.1 Ellenőrzési paraméterek: 

Az expozíciós határértékek felügyelet tárgyát képezik a következő anyagok vonatkozásában (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817 2014.09.24): 
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F.- További sürgősségi védelmi intézkedések 

További sürgősségi intézkedések nem szükségesek. 
 

A környezeti expozíció ellenőrzése: 

A környezetvédelemre vonatkozó közösségi jog értelmében a termék és csomagolása nem kerülhet a környezetbe. További 
információkért lásd: 7.1 szakasz. 

Illékony szerves vegyületek: 

A Dz.U 2014 nr 0 poz. 1546 előírásnak megfelelően a termék a következő tulajdonságokkal rendelkezik:  

VOC-tartalom: 100 % (tömegszázalék) 

VOC sűrűsége 20 ºC-on: Nem áll rendelkezésre adat 

Átlagos molekulatömeg: Nem áll rendelkezésre adat  

adatŚrednia masa cząsteczkowa: Brak danych 

E.- Testvédelem 
 

Mivel a termék több anyagból összeállított, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt 
ellenőrizni kell. 

D.- Szem és arcvédelem 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM (Folytatás) 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem alkalmazható 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Halmazállapot 20 ºC: 

Forma: 

Szín: 

Szag: 

Szagküszöbérték: 

Illékonyság: 

Forráspont standard légköri nyomáson: 

*Nincs információ a termék által okozott veszélyről 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk:  

A teljes körű tájékoztatásért lásd a termék adatlapját. 

Külső jellemzők: 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 

 

   
 

Piktogram Védőfelszerelés Címkézés CEN-szabványok Megjegyzés 

 
Védőkesztyű 

használata 
kötelező 

Kisebb veszélyek elleni 
védőkesztyű 

 

 

 Bármilyen sérülés esetén cserélje ki a kesztyűt. 
 Az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználók 

termékkel való hosszabb ideig tartó érintkezése 
során CE III besorolású, az EN 420 és EN 374 

szabványoknak megfelelő kesztyű viselése ajánlott. 

 

 

 
Piktogram Védőfelszerelés Címkézés CEN-szabványok Megjegyzés 

 
Arcvédő használata 

kötelező 

Folyadékcseppek elleni 
panoráma szemüveg 

 

 

EN 166:2001 
EN ISO 4007:2012 

Mindennapos tisztítás és rendszeres fertőtlenítés 
szükséges a gyártó utasításainak 

megfelelően. 

 
Piktogram Védőfelszerelés Címkézés CEN-szabványok Megjegyzés 

 

Munkaruházat  

 

 Bármilyen sérülés esetén cserélje ki.  Az ipari/ 

foglalkozásszerű  felhasználók termékkel való 
hosszabb ideig tartó érintkezése során a WE III 

besorolású,  EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, 
EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 szabványoknak 

megfelelő munkaruházat ajánlott. 

 

Csúszásmentes 

munkavédelmi 
cipő 

 

 

EN ISO 20347:2012 Bármilyen sérülés esetén cserélje ki.  Az ipari/ 

foglalkozásszerű  felhasználók termékkel való 
hosszabb ideig tartó érintkezése során a WE III 

besorolású, EN ISO 20345 és EN 13832-1 
szabványoknak megfelelő cipő ajánlott. 
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10.5 Inkompatibilis anyagok: 

10.1 Reakciókészség: 

Szakszerű raktározás és tárolás esetén a termék nem reaktív. Lásd 7. pont 

10.2 Kémiai stabilitás: 

A használat és tárolás normál körülményei mellett kémiailag stabil. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: 

           Szakszerű tárolás esetén veszélyes reakciók nem ismeretesek. 

10.4 Kerülendő körülmények: 

Használat és tárolás szobahőmérsékleten 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rázkódás és súrlódás Levegővel való érintkezés Hőhatás Napfény Nedvesség 

Nem alkalmazható Nem alkalmazható Gyulladásveszély Közvetlen hatás kerülendő Nem alkalmazható 

 
 

Savak Víz Oxidánsok Gyúlékony anyagok Egyéb 

Erős savak kerülendők Nem alkalmazható Közvetlen hatás kerülendő Nem alkalmazható Erős lúgok 
kerülendők 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem áll rendelkezésre adat * 

9.2 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat *  

Nem áll rendelkezésre adat * 

 
Nem alkalmazható 

Nem áll rendelkezésre adat * 

365 ºC (hajtógáz) 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Gőznyomás 20 ºC: 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz 20 ºC: 

Vízben való oldhatóság 20 ºC: 

Vízoldhatóság:  

Bomlási hőmérséklet: 

Olvadáspont/fagyáspont:  

Ciśnienie w naczyniu: 

Robbanásveszélyesség: 

Oxidáló tulajdonságok: 

Gyúlékonyság: 

Lobbanáspont:  

Tűzveszélyesség (szilárd/ gáz halmazállapot):  

Öngyulladási hőmérséklet: 

 Alsó robbanási határ:  

Felső robbanási határ: 

Egyéb információk: 

Felületi feszültség 20 ºC: 

Törésmutató: 

*Nincs információ a termék által okozott veszélyről 

Nem áll rendelkezésre adat * 

<300000 Pa (300 kPa) 

Nem áll rendelkezésre adat * 

Gőznyomás 20 ºC: 

Gőznyomás 50 ºC: 

Párolgási sebesség: 

Termékjellemzők: 

Sűrűség 20 ºC: 

Relatív sűrűség 20 ºC: 

Dinamikus viszkozitás 20 ºC: 

Kinematikus viszkozitás 20 ºC: 

Kimenatikus viszkozitás 40 ºC: 

Koncentráció: 

PH: 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (Folytatás) 
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

LD50 szájon át > 2000 mg/kg (patkány) 

Egészségügyi kockázat: 

Ismétlődő, hosszabb ideig tartó expozíció vagy az előírt munkahelyi expozíciós határértéknél magasabb koncentráció esetén, az 
egészségre gyakorolt káros mellékhatások léphetnek fel az expozíció helyének függvényében: 

A.- Lenyelés (akut toxicitás): 

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

- Maró hatás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

B- Belégzés (akut toxicitás): 

- Akut toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

- Maró hatás/Irritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek   

C- Bőr- és szemirritáció (akut toxicitás): 

- Bőrrel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  
- Szemmel való érintkezés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

D- CMR-hatások (rákkeltő hatás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás): 

- Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
- Genetikai károsodást okozhat: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 
- Károsíthatja a termékenységet: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

E- Szenzibilizáló hatások: 

- Légzőszervi szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek 

- Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

F- Célszervi toxicitás (STOT) egyetlen expozíció után: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

G- Célszervi toxicitás (STOT), ismétlődő expozíció után: 

- Célszervi toxicitás (STOT), ismétlődő expozíció után: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek 
- Bőr: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A termék nem tartalmaz veszélyes 
anyagokat. További információkat lásd a 3. szakaszban. 

H- Aspirációs veszély: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek  

Egyéb információk: 

Nem áll rendelkezésre adat 

Az anyagok toxikológiai tulajdonságaira vonatkozó részletes információ: 

Nem alkalmazható 
 

 

Nem áll rendelkezésre alátámasztható adat a keverék ökotoxikológiai tulajdonságaira vonatkozóan. 

12.1 Toxicitás: 

Nem alkalmazható 
 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: 

Nem áll rendelkezésre adat 
 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: 

A bomlástermékekre vonatkozó további információkért olvassa el a 10.3, 10.4 és 10.5 részeket. A bomlás körülményeitől függően, 
illetve következményeként kémiai anyagok összetett elegye/keveréke szabadulhat fel: szén-dioxid (CO2), szén-monoxid és egyéb 
szerves vegyületek. További információkért lásd az 5. szakaszt. 

12.  SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.3 Bioakkumulációs képesség: 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG (Folytatás) 



Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU rendelet szerint 

Háztartási vegyiáru 
 Compressed Air sűrített levegő  

- Folytatás a következő oldalon - 
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Hulladéktípus (1357/2014/EU Bizottsági Rendelet): 

HP3 Tűzveszélyes 

Hulladékkezelési módszerek (ártalmatlanítás és besorolás): 

Az ártalmatlanítást egy a hulladékok besorolására és eltávolítására szakosodott cégnek kell elvégeznie az előírások szerint (1. és 2. 
Függelék (2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi hulladék irányelv) és Dz.U. 2013 nr 0 poz 21. A 15 01 (2014/955/EU) előírásnak 
megfelelően, ha a tartály közvetlenül érintkezik a termékkel, ugyanúgy kell eljárni, mint magával a termékkel. Ellenkező esetben nem 
kell veszélyes hulladékként kezelni. Ne engedje bele természetes vizekbe. Lásd a 6.2 alpontot. 

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások: 

A 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. Mellékletével összhangban a hulladékkezelésről szóló közösségi vagy nemzeti jogszabályok irányadók. 

Közösségi jog: 2008/98/EK irányelv, 2014/955/EU, 1357/2014/EU bizottsági rendelet 

Nemzeti jog: 
A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezeléséről szóló 2013. június 13-i törvény (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863)  

A hulladékokról szóló 2012. évi törvény (azaz Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987) 

13.1 Hulladékkezelési módszerek: 

 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok: 

 
Az 1907/2006/EK rendelettel (REACH) összhangban engedélyezére jogosult anyagok: Nem áll rendelkezésre adat   

A REACH XIV. Mellékletében szereplő anyagok (engedélyek listája) és lejárati idő: Nem áll rendelkezésre adat 

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009 EK rendelet: Nem áll rendelkezésre adat  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU rendelete, 95.cikk: Nem áll rendelkezésre adat  

649/2012 EU RENDELET a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról: Nem áll rendelkezésre adat 

A mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK rendelet, a későbbi módosítást is beleértve: 

A rendelet szerint a termék megfelel az alábbi kritériumoknak: 

A tartalomra vonatkozó címkézés: 

 

 

Nem alkalmazható 
 

12.4 A talajban való 
mobilitás: 

Nem alkalmazható 
 

 

 
 
 

Kód Leírá
s 

Hulladéktípus (1357/2014. számú 
Bizottsági Rendelet (EU) 

16 05 04* Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)  Veszélyes 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Összetevő Koncentráció tartomány 

Alifás szénhidrogének % (m/m) >= 30 

12. SZAKASZ:  ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK (Folytatás) 

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: 

Nem alkalmazható 

12.6 Egyéb káros hatások: 

Nincs megfelelő adat 

Egyéb lényeges információ: ADR / RID: nem alkalmazható ; IMDG: nem alkalmazható ; IATA: nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: JOGI SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 



Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU rendelet szerint 

Háztartási vegyiáru 
 Compressed Air sűrített levegő  

- Folytatás a következő oldalon - 

1.verzió 
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15. SZAKASZ: JOGI SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (Folytatás) 
 

Egyes veszélyes anyagok és keverékek értékesítésének és felhasználásának korlátozásai (REACH XVII. Melléklet, 
stb...): Nem áll rendelkezésre adat 

Az emberek vagy a környezet védelméről szóló különös rendelkezések: 

A jelen biztonsági adatlapon összegyűjtött információk előzetes adatként való felhasználása javallott a termék kezelésével, 
használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos helyi veszélyek felmérése és bármilyen kockázatos esemény 
bekövetkezésének elkerüléséhez szükséges megelőző intézkedés megtétele érdekében.  

Egyéb jogszabályok: 

Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-Ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, 
a 793/9/3 EGK tanácsi rendelet és az 1488/94 EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv 
és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105/EK és 2000/21/EK módosított bizottsági irányelvek, az Európai Parlament és Tanács 2008. 
december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, az 67/548/EGK és 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, továbbá a 1907/2006/EK rendelet későbbi módosításáról. 
2011. február 25-i törvény a vegyi anyagokról és azok keverékeiről (azaz Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1203) 

A Gazdasági, Munkaügyi és Szociális Minisztérium 2003. augusztus 28-i közleménye a Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter munkaügyi 
egészségre és biztonságra vonatkozó egységes szövegről szóló rendelete későbbi módosításaival együtt (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
Az Egészségügyi Miniszter 2011. február 2-i rendelete az egészségre káros tényezők teszteléséről és méréséről a munkahelyi 
környezetben (Dz. U. Nr 33 poz. 166 z 2011 r) 
2012. december 14-i törvény a hulladékról (azaz Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1987) 
A biocid termékekről szóló 2015. október 9-i törvény (Dz.U. 2015 nr 0, poz. 1926) 

2000. június 8-i 2000/39/EK bizottsági irányelv rendelkezése a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós 
határértékek első listájának létrehozásáról. 
A Bizottság 2006/15/EK irányelve (2006. február 7.) a 98/24/EK irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós 
határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról. 
A Bizottság 2009/161/EU irányelve (2009. december 17.) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásakor az indikatív foglalkozási 
expozíciós határértékek harmadik listájának létrehozásáról, és a 2000/39/EK irányelv módosításáról. 
Az Egészségügyi Miniszter 2012. június 11- Rendelete a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, amelyek csomagolását 
gyermekbiztos zárral kell ellátni, valamint tapintható vészjelzéssel (t.j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1604) 
A Gazdasági Miniszter 2005. december 21-i Rendelete a személyi védőeszközökre vonatkozó alapvető követelményekről (Dz.U z 2005, 
nr 259, poz. 2173). 
2011. augusztus 19-i törvény a veszélyes áruk szállításáról (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1834) 
2013. május 22-i Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID), a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) C függeléke, kelt: Bernben, 1980. május 9-én. (Dz.U.z 2013r., poz. 840). 

A Gazdasági Miniszter 2013. október 10-i rendelete az 1907/2006 rendelet XVII. mellékletében meghatározott korlátozások 
alkalmazásáról a későbbi módosításokkal együtt (Dz.U 2013 poz. 1314) 
A csomagolásról és a csomagolási hulladékkezelésről szóló 2013. június 13-i törvény (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1863)  
A gazdaságért felelős miniszter 2014. április 14-i közleménye a veszélyes anyagok és keverékek gyártására, forgalomba hozatalára 
vagy felhasználására, valamint az ilyen anyagokat vagy keverékeket tartalmazó áruk forgalomba hozatalára vagy felhasználására 
vonatkozó korlátozásokról szóló gazdasági miniszteri rendelet egységes szövegének közzétételéről (Dz. U z 2014r nr 0 poz. 769) 
Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és 
felhasználásáról 
A Munkaügyi és Szociálpolitikai Miniszter 2014. június 6-i Rendelete a munkakörnyezetben előforduló egészségre ártalmas anyagok 
maximálisan megengedett koncentrációjáról és intenzitásáról (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 817). 
A Környezetvédelmi Miniszter 2014. december 9-i Rendelete a hulladékjegyzék ügyében (Dz.U. 2014 nr 0, poz. 1923). 
A kormány 2015. március 26-i nyilatkozata az 1957. szeptember 30-án, Genfben megkötött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) A és B mellékletének módosításainak hatályba lépéséről (Dz.U 2015 poz. 882) 

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 2015. május 15-i törvény (Dz.U. 2015 poz. 881) 
A 2004. december 30-i Egészségügyi miniszeri Rendelet a munkahelyi egészségügyre és biztonságra vonatkozóan, a munkahelyi 
környezetben előforduló vegyi anyagok ügyében (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1488) 
A kábítószer-függőség elleni küzdelemről szóló, 2005. július 29-i törvény (t.j. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 224) 
Az Egészségügyi Miniszter 2012. július 24-i Rendelete a munkahelyi környezetben előforduló rákkeltő vagy mutagén hatású vegyi 
anyagokról és keverékeikről, technológiai hatóanyagokról és folyamatokról (t.j Dz.U 2016., nr 0 poz. 1117) 



Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU rendelet szerint 

Háztartási vegyiáru 
 Compressed Air sűrített levegő  

- Folytatás a következő oldalon - 
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15. SZAKASZ: JOGI SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK (Folytatás) 
 

A Bizottság 907/2006 EK rendelete (2006. június 20.) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a rendelet III. és IV. mellékletének kiigazítását célzó módosításáról 
A Bizottság 551/2009/EK rendelete (2009. június 25.) a mosó- és tisztítószerekről szóló 648/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a rendelet V. és VI. mellékletének kiigazítását (felületaktív anyagokra vonatkozó eltérés) célzó módosításáról 
Az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1975. május 20-i tanácsi irányelv 
A Bizottság 94/1/EK irányelve (1994. január 6.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 75/324/EGK 
tanácsi irányelv egyes technikai részleteinek kiigazításáról 
A Gazdasági Miniszter 2009. október 5-i Rendelete az aeroszol termékekre vonatkozó előírás részletes követelményeiről (t.j. Dz.U. 2015 
poz.854) 
A Bizottság 2008/47/EK irányelve (2008. április 8.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
75/324/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról 
Az Európai Parlament és a Tanács 1336/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 648/2004/EK rendeletnek az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása érdekében történő módosításáról  
(Dz. Urz. UE L 354, 2008. december 31.) 
A Bizottság 2013/10/EU irányelve (2013. március 19.) az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló 75/324/EGK tanácsi irányelv címkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztályozásáról, 
címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítása 
céljából történő módosításáról 
A Gazdasági Miniszter 2014. március 10-i Rendelete az aeroszol termékekre vonatkozó különleges követelményekről szóló rendelet 
módosításáról (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 345)."" 
A Gazdasági Miniszter 2015. május 26-i közleménye az aeroszol termékekre vonatkozó részletes előírásokról szóló Gazdasági miniszteri 
rendelet egységes szövegének közzétételéről (Dz. U. 2015 poz. 854) 

 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: 

Kémiai biztonsági értékelés nem történt 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

A Biztonsági Adatlapokra vonatkozó rendelkezések: 

Ez a biztonsági adatlap a 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint készült - az Útmutató a Biztonsági adatlapot készítő 
személyeknek alapján (2015/830 EU rendelet). 

A kockázatkezelést érintő korábbi biztonsági kártyához kapcsolódó változások: 

Nem áll rendelkezésre adat 

A 2. szakaszban említett rendelet szövegei: 

H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet 

H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol 

A 3. szakaszban említett rendelet szövegei: 

A felsorolt információk nem magára a termékre vonatkoznak, csak tájékoztató jellegűek, lásd a 3. szakaszban szereplő egyes összetevőket. 

A 1272/2008 (CLP) rendelet: 

Nem áll rendelkezésre adat 

Az osztályozási folyamat: 

Aerosol 1: Számítási rendszer  

Aerosol 1: Számítási rendszer 

A szakképzett alkalmazottakra vonatkozó javaslatok: 

Javasoljuk, hogy a termékkel érintkező alkalmazottak alapszintű munkavédelmi képzésben részesüljenek a biztonsági adatlap és 
termékcímke könnyebb megértése és értelmezése érdekében. 

Alapvető szakirodalom: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 

A szövegben használt rövidítések: 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/
http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/


Biztonsági adatlap 
Az 1907/2006/EK (REACH), 2015/830/EU rendelet szerint 

Háztartási vegyiáru 
 Compressed Air sűrített levegő  

- Vége a biztonsági adatlapnak - 
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16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK (Folytatás) 
 

Száll. oszt. (Klas. dost.): A szállító besorolása 

ADR: Veszélyes áruk nemzetközi közúti árufuvarozási egyezménye 
IMDG: Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 
IATA: Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség 
ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
ChZT: kémiai oxigénigény (ChZT) 
BZT: Biokémiai oxigénigény (BZTn) az elmúlt 5 napon 
BCF: biokoncentrációs tényező 
Log POW: oktanol/víz megoszlási együttható logaritmusa 
NDS: maximális megengedett koncentráció 
NDSCh: maximális megengedett pillanatnyi koncentráció 
EC50: effektív koncentráció (összetevő koncentrációja, a szervezetek 50%-nál meghatározott időn belül következményekkel jár) 
LD50: halálos dózis 
LC50: halálos dózis 
EC50: hatékony koncentráció 
PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagok 

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyagok 
IWO: személyi védelem eszközei 
STP: szennyvíztisztító telep 

Henry: egy adott összetevő oldhatósága az oldatban az oldat parciális nyomásától függően 
EC: EINECS és ELINCS-szám (lásd EINECS és ELINCS) 
EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS: Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
CEN: Európai Szabványügyi Bizottság 
STOT: célszervi toxicitás 

Koc: a szerves széntartalomra normalizált megoszlási együttható, jelzi a szerves anyagok abszorpciójának mértékét a talajban 
DNEL: származtatott hatásmentes szint 
PNEC: becsült hatásmentes koncentráció (amelyben az anyag, még éppen nem gyakorol hatást a környezetre) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

A Biztonsági Adatlapon szereplő információk a jelenleg rendelkezésre álló technikai forrásokon és ismereteken és az európai és nemzeti szinten alkalmazandó jogszabályokon alapulnak, de 

pontosságuk teljes mértékben nem garantálható. Ez a tájékozatató nem szolgál garanciául a termék tulajdonságaira vonatkozóan, hiszen ez csak a biztonsági követelményekről szóló leírás.            
A terméket használó munkavállalók munkakörülményei tudomásunkon és ellenőrzésünkön kívül állnak, így a felhasználó saját felelőssége, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a vegyi 
anyagok kezelésére, tárolására, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályok betartása érdekében. A Biztonsági Adatlapon szereplő információk kizárólag az adott termékre 

vonatkoznak, és a termék nem használható fel más, az adatlapon szereplő célokra. 


