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Felülvizsgálat:   2018.02.19.      3.0 verzió 

 

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

 

1.1. Termékazonosító:  TS 570 Forrasztó krém 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

Azonosított felhasználás:  Segédanyag forrasztáshoz. Ipari és foglalkozásszerű felhasználóknak. 

SU10: Készítmény formulálás [keverés] és/vagy újracsomagolás 

SU22: Közélet (adminisztráció, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, 

iparosok) 

PC38: Hegesztő és forrasztó termékek, folyósító termékek 

Ellenjavallt felhasználás:  A nem szakszerű felhasználásból eredő problémák elkerülésére ne használjuk  

lakossági forgalmazásban. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó cég neve:  Wolf Vegyi Kft. 

Cím:    HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:   (+36 1) 282 8881 

Biztonsági adatlapért felelős e-mail címe: 

wolf@wolf.hu 

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

Telefon: +36 80 201199 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 

A termék az 1272/2008/EU EPT rendelet szerint osztályozva veszélyes 

keverék. 

Osztályozás:   Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Met. Corr. 1 H290, Akut  

toxicitás Acute Tox. oral 4 H302, Bőrmarás/bőrirritáció Skin Corr. 1B H314, 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Eye Dam. 1 H318, Célszervi toxicitás – 

egyszeri expozíció STOT SE 3 H335, A vízi környezetre veszélyes Aquatic 

Chronic 2 H411. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

2.2. Címkézési elemek:  TS 570 Forrasztó krém 

Összetevők:   cink-klorid, alkoholok, C12-15, etoxilált 

Felhasználás:   Segédanyag forrasztáshoz. Ipari és foglalkozásszerű felhasználóknak. 

 

Veszélyjel:    

Figyelmeztetés:   Veszély 

 

Figyelmeztető mondatok:  H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

H302 Lenyelve ártalmas. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS 

hánytatni. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 

szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 

vízzel/zuhanyozás. 

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre 

kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. 
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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/orvoshoz. 

P363 + P364 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni, és 

újbóli használat előtt ki kell mosni. 

P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának 

megelőzése érdekében. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel 

rendelkező hulladék-feldolgozó cégnek. 

Egyéb címkefeliratok:  UN 3260 MARÓ, SZILÁRD, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.  

(cink-klorid), 8, II, (E), „KÖRNYEZETRE VESZÉLYES” 

Nettó mennyisége:  50 cm3, 750 cm3. 

Gyártási idő:   ………………..... 

Felhasználható:   A gyártástól számított 2 évig 

Gyártó:    Wolf Vegyi Kft. 

Cím:     HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:    (+36 1) 282 8881 

2.3. Egyéb veszélyek:  A termék nem tartalmaz sem PBT, sem vPvB anyagot. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek: 

% Komponens Azonosítók Osztályozás 

20-25 cink-klorid, cinklorid 

vízmentes, cink-klorid 

anhidrát; 

Zinc chloride 

CAS szám: 7646-85-7 

EU szám: 231-592-0 

Index szám: 030-003-00-2 

Acute Tox. oral 4 H302, Skin Corr. 1B H314, 

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 

(koncentrációs határértékek: STOT SE 3 H335: c 

≥ 5 %) 

< 5 alkoholok, C12-15, 

etoxilált; nem ionos 

felületaktív anyag 

CAS: 68131-39-5 

EU: - (polimer) 

Acute Tox. oral 4 H302, Eye Dam. 1 H318, 

Aquatic Chronic 3 H412 

 

< 5 Párlatok (ásványolaj), 

hidrogénnel kezelt 

könnyű paraffinbázisú*; 

Distillates (petroleum), 

hydrotreated light 

paraffinic 

CAS: 64742-55-8 

EU: 265-158-7 

Regisztrációs szám:  

01-2119487077-29-xxxx 

Asp. Tox. 1 H304 

 

* DMSO extraktum tartalma < 1 %. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 

 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

 BELÉGZÉS:    Távolítsa el a személyt a veszélyövezetből. Az érintett személyt friss levegő- 

re kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen 

tudjon lélegezni. Ha a légzés szabálytalan vagy leállt, azonnal alkalmazzon 

mesterséges lélegeztetést, szükség esetén újra-élesztést. Légzésproblémáknál 

biztosítson friss levegőt. A sérültet betakarással tartsa. Panasz vagy rosszullét 

esetén biztosítson orvosi ellátást. 

 BŐR:    Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíte- 

ni vízzel/zuhanyozás. A marási sebeket steril kötéssel fedje. Azonnal 

forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

 SZEM:    Védje a nem sérült szemet. Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott  

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 

folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

 LENYELÉS:    A sérültet vigye friss levegőre, fektesse le kényelmes testhelyzetbe. Tilos  

hánytatni. Az eszméletén lévő sérült száját vízzel öblítse ki, majd itasson vele 

bőven vizet. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ 

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

Marási, égési sebek a bőrön, szemen és nyálkahártyákon, a felső légutakban, 

a nyelőcsőben és a gyomorban. A nyelőcső- és gyomorperforáció veszélye. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 

Baleset vagy sérülés esetén azonnali orvosi ellátás szükséges a hosszantartó, 

nehezen kezelhető marási sebek kialakulásának megelőzésére. Perforáció 

veszélye miatt a baleset után legalább 48 órás orvosi megfigyelés szükséges. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

 

Tűzveszélyességi osztály:  Nem tűzveszélyes – az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. 

5.1. Oltóanyag: 

Megfelelő oltóanyag:  A környezetnek megfelelő tűzoltószerek. 

Alkalmatlan oltóanyag:  A maró anyag szétterjedésének megelőzésére ne alkalmazzunk erős víz- 

sugarat. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 

Nem gyúlékony. Égéskor maró gőzök (HCl) és szén-oxidok (CO, CO2) 

keletkeznek. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Tűz- és saválló védőruha, védőcsizma, védőkesztyű és zárt rendszerű légző- 

készülék. A tűznek kitett tartályokat porlasztott vízzel hűtse, s amennyiben 

lehetséges és biztonságos, távolítsuk el a veszélyövezetből. 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

A füst/gáz/köd/gőzök belélegzése tilos. Kerülje a termék szemmel vagy 

bőrrel való érintkezését. Használjon személyi védőeszközöket (szorosan záró 

védőszemüveg/arcvédő, saválló védőkesztyű és védőruházat). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 

Kisebb mennyiségben száraz ronggyal törölje le, majd bő vízzel mossa el. A 

kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Nagyobb mennyiségben mechanikusan 

gyűjtse össze, vagy inert anyaggal itassa fel, s megfelelő, zárható edényben 

tárolja az ártalmatlanításig. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. és 13. szakaszokat! 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 

Biztosítson saválló berendezéseket, kármentőt, szemöblítő berendezést, 

biztonsági zuhanyt és megfelelő szellőzést. A használaton kívüli tartályokat 

gondosan zárja le, s tartsa szorosan lezárva. Kerülje a termék szemmel vagy 

bőrrel való érintkezését. A füst/gáz/köd/gőzök belélegzése tilos. A termék 

használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően 

az érintett bőrfelületet alaposan meg kell mosni. Élelmiszertől, italtól és 

takarmánytól távol tartandó. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

Az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös, jól szellőzött helyen tárolja. Az 

eredeti edényben tartandó. Elzárva tárolandó. Saválló/saválló bélésű 

edényben tárolandó. Nem megfelelő csomagolóanyag: alumínium. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 

Lásd az 1.2. szakaszban! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  

 

8.1. Ellenőrzési paraméterek: A komponensekre nincsenek meghatározva munkahelyi expozíciós határ- 

értékek az adatlap készítésekor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM 

együttes rendeletben. 
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DNEL: 

 munkavállalók fogyasztók 

Expozíciós út Akut 

hatások 

helyi 

Akut 

hatások 

szisztémás 

Krónikus 

hatások 

helyi 

Krónikus 

hatások 

szisztémás 

Akut 

hatások 

helyi 

Akut 

hatások 

szisztémás 

Krónikus 

hatások 

helyi 

Krónikus 

hatások 

szisztémás 

Szájon át Nem előírás iii) iii) iii) iii) 

Belélegzéssel ii) ii) ii) ii) iii) iii) iii) iii) 

Bőrön át ii) ii) ii) ii) iii) iii) iii) iii) 

i) DNEL érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre vagy iii) nem 

várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 

PNEC: 

Környezeti szakasz PNEC 

Édesvíz  ii) 

Édesvízi üledékek ii) 

Tengervíz ii) 

Tengervízi üledékek  ii) 

Tápláléklánc ii) 

Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben  ii) 

talaj (mezőgazdasági)  ii) 

Levegő ii) 

i) PNEC érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre vagy 

iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: Tervezzen kármentőt. A munkahelyeken szemöblítő berendezés és bizton- 

sági zuhany kialakítása szükséges. Biztosítson megfelelő szellőzést. 

Egyéni védőeszközök: 

 LÉGZÉSVÉDELEM:   Rendeltetésszerű alkalmazás és megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges.  

Nem megfelelő szellőztetés vagy a határértékeken felüli expozíció esetén 

gázálarcot +B jelű szűrőbetéttel vagy légzőkészüléket kell használni. 

 KÉZVÉDELEM (EN 374): Megfelelő saválló védőkesztyűt kell használni. A védőkesztyűnek a termék- 

kel/komponenseivel szemben áthatolhatatlannak és ellenállónak kell lennie. 

A kesztyű anyagának kiválasztásánál figyelemmel kell lenni az áttörési időre, 

a diffúziós arányra és a lebomlásra is, de a megfelelő kesztyű kiválasztását 

nem csak a kesztyű anyaga befolyásolja, hanem több olyan gyártási és 

minőségi jellemző is, amely gyártónként változhat. 

Mivel a termék többféle anyagból előállított keverék, így a kesztyű anya-

gának ellenálló-képessége nem számítható ki, ezért célszerű használatba vétel 

előtt kipróbálni. Ajánlott kesztyűanyag: butil-kaucsuk, nitril-kaucsuk, 

természetes gumi, polikloroprén, PVC, neoprén, fluorozott gumi. A pontos 

áttörési időt a védőkesztyű gyártójának kell meghatároznia, s azt utána be 

kell tartani. 

 BŐR- ÉS TESTVÉDELEM (EN 465): 

Hosszú ujjú/szárú, saválló védőruházat (védőruha/kötény, cipő/csizma).  

 SZEMVÉDELEM (EN 166):  Szorosan záró védőszemüveg / arcvédő. 

Környezeti expozíció-ellenőrzés: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

a) külső jellemzők:   Fehér paszta. 

b) szag:     Szagtalan. 

c) szagküszöbérték:   Nincs meghatározva. 

d) pH:     Savas. 

e) olvadáspont/fagyáspont:  Nincs meghatározva. 

f) kezdő forráspont és forrásponttartomány: 

Nincs meghatározva. 

g) lobbanáspont:   Nincs elérhető adat. 

h) párolgási sebesség:   Nincs elérhető adat. 
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i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): 

Nem alkalmazható (nem tűzveszélyes). 

j) felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 

Nem alkalmazható (nem tűzveszélyes/nem robbanásveszélyes). 

k) gőznyomás:    Nincs meghatározva. 

l) gőzsűrűség:   Nincs meghatározva. 

m) relatív sűrűség:   Nincs elérhető adat. 

- sűrűség (20 oC):  700-845 kg/m3 

n) oldékonyság (oldékonyságok): Vízben nem oldódik, de vízzel hígítható. 

o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 

Nincs meghatározva. 

p) öngyulladási hőmérséklet:  Nem öngyulladó. 

q) bomlási hőmérséklet:   Nincs meghatározva. 

r) viszkozitás:    Nincs elérhető adat. 

s) robbanásveszélyesség:   Nem robbanásveszélyes. 

t) oxidáló tulajdonságok:  Nincs osztályozva oxidálóként. 

9.2. Egyéb információk:  Nincs elérhető adat. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

 

10.1. Reakciókészség:  Erősen savas (maró, korrozív) készítmény. 

10.2. Kémiai stabilitás:  A termék normál körülmények közt stabil.  

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Reakció a nem összeférhető anyagokkal. 

10.4. Kerülendő körülmények: Kerüljük a gyújtóforrásokat és a magas hőmérsékletet. 

10.5. Nem összeférhető anyagok: Bázisok, lúgok, erős savak, cianidok, szulfidok, alumínium. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Égéskor maró gőzök (HCl) és szén-oxidok (CO, CO2) keletkeznek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Magára a termékre nincsenek adatok.  

a) akut toxicitás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere szerint Acute Tox.  

oral 4 H312 Lenyelve ártalmas. 

Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a torkon, és 

fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának veszélye is. 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Cink-klorid: 

LD50 (szájon át, patkány):  350 mg/kg. 

LC50 (belélegezve, patkány, 10 perc): 

≤ 1,98 mg/l. 

Alkoholok, C12-15, etoxilált: 

LD50 (szájon át, hím patkány): 1376,3 mg/kg 

LD50 (szájon át, nőstény patkány): 1788,9 mg/kg 

b) bőrkorrózió/bőrirritáció:  A CLP számítási módszere szerint Skin Corr. 1B H314 Súlyos égési sérülést  

és szemkárosodást okoz. 

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:  

A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere szerint Eye Dam. 1 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Alkoholok, C12-15, etoxilált: Erősen szemirritáló. (OECD 405, akut szemmarás/szemirritációs teszt, nyúl) 

d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 

A CLP osztályozási előírások szerint nincs osztályozva. 

e) csírasejt-mutagenitás:  A CLP osztályozási előírások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz mutagén anyagot. 

f) rákkeltő hatás:   A CLP osztályozási előírások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz karcinogén anyagot. 

g) reprodukciós toxicitás:  A CLP osztályozási előírások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz reprodukciótoxikus anyagot. 
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h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A CLP osztályozás szerint STOT SE 3 H335 Légúti irritációt okozhat. 

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

j) aspirációs veszély:   A CLP osztályozás szerint nincs osztályozva. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

 

12.1. Toxicitás:   A termék a CLP osztályozás számítási módszere szerint Aquatic Chronic 2  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  

A komponensekre vonatkozó információk: 

Cink-klorid: 

LC50 (Brachydanio rerio, 96 h):  38 mg/l. 

LC50 (Daphnia magna, 48 h):  0,33 mg/l. 

EC50 (aktivált iszap):   94 mg/l. 

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata, 96 h): 

0,1 mg/l. 

Alkoholok, C12-15, etoxilált: 

LC50 (hal, 96 h):    3 mg/l. 

EC20 krónikus (hal, 30 nap):  2,57 mg/l. 

EC50 (Daphnia, 48 h):  1,9 mg/l (statikus) 

EC20 krónikus (Daphnia, 21 nap): 1,74 mg/l 

ErC50 növekedési sebesség (alga, 72 h): 

2,2 mg/l (statikus) 

LOAEL krónikus (alga 72 h): 0,137 mg/l (statikus) 

EC50 (baktérium, 16,9 h):  >10 g/l (statikus, DIN 38412 8 rész)  

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 

A használt nem ionos felületaktív anyag biológiailag könnyen lebomlik, de a 

termék tartalmaz biológiailag nehezen lebontható szervetlen komponenst is. 

A szervetlen komponensre nem alkalmazható a biológiai lebonthatóság 

meghatározásához használt módszerek. 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Alkoholok, C12-15, etoxilált: Biológiailag könnyen lebontható. 

100 % (28 nap). 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Alkoholok, C12-15, etoxilált: Alacsony (kicsi) bioakkumulációs potenciál. 

log PO/V:    5,02-5,43 

BKF:    12,7 

12.4. A talajban való mobilitás: Vízben nem oldódik, szétterül a víz felszínén, de vízzel hígítható. A termék  

savas tulajdonságú. 

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

A termék nem tartalmaz sem PBT, sem vPvB anyagot. 

12.6. Egyéb káros hatások: Savas kémhatása miatt befolyásolja a vizek pH-ját (pH-csökkentő). Kerülni  

kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:  

Ajánlások:    Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági előírásokat (2012. évi CLXXXV.  

törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM 

rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 442/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet). 

Hulladék azonosító kód:  Az általunk javasolt hulladék azonosító kódok csak ajánlások, amit a hulladék  

keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség. 

- szermaradék:   Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 5 „Célszervi  

toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás”, HP 6 „Akut toxicitás”, HP 8 „Maró”, 

HP 14 „Környezetre veszélyes (ökotoxikus)”. Kémiai és fizikai kezeléssel 

ártalmatlanítható, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadható. 
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07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉK 

07 07 finom vegyszerek és vegyipari termékek gyártásából, 

kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, 

közelebbről meg nem határozott hulladék 

07 07  04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg 

- hulladék:   A hulladék azonosító kód/hulladék leírás meghatározását a hulladék tulajdo- 

nosának a 2012. évi CLXXXV. törvény és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 

szerint kell végezni a hulladék keletkezési körülményeinek és a hulladék 

tulajdonságainak megfelelően. 

- kiürült, tisztítatlan göngyöleg: Veszélyes hulladékként kezelendő. A tartalom/edény elhelyezése hulladék- 

ként: adjuk át engedéllyel rendelkező hulladék-feldolgozónak. 

15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM 

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékot) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

 

A szállítási előírások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO, IATA) osztályozási 

rendszerei szerint a termék veszélyes árunak számít. 

14.1. UN-szám:   3260 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: 

MARÓ, SZILÁRD, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N. / 

CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Zinc chloride) 

Fuvarbejegyzés:    UN 3260 MARÓ, SZILÁRD, SAVAS, SZERVETLEN ANYAG, M.N.N.  

(cink-klorid), 8, II, (E), „KÖRNYEZETRE VESZÉLYES” 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

8 

Osztályozási kód:  C2 

Bárcák:     8 + körny. v. a.  

Veszélyt jelölő szám:  80 

Szállítási kategória:   2 

Alagút-korlátozási kód:   E 

14.4. Csomagolási csoport: II 

Csomagolási előírások:  P002 – IBC08, B4 – MP10 

Korlátozott mennyiség:  Belső csomagolás: legfeljebb nettó 1 kg. 

Engedményes mennyiség:  E2 

Tartányos szállítás:  SGAN 

Jármű:    AT 

14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre veszélyes anyag. Krónikus 1. 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: 

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 

Vízi és légi szállítás előtt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. 

Különleges előírások:  274 – V11 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 

Mobiltartányos szállítás:  T3, TP33  

Ömlesztett szállítása nem tervezett. 

Megjegyzés:    Az adatlap készítésekor a fenti szállítási előírások érvényesek, de a szállítási  

szabályozások 1-3 évente változnak, ezért ha az adatlap készítésének dátumá-

hoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszerű egyeztetni szállítási 

biztonsági tanácsadójával. 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ 

jogszabályok: 

SEVESO III:   TS 570 Forrasztó krém 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó felső 

E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy krónikus 1 kategóriában 100 200 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi 

hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

Veszélyes készítmény/keverék bejelentés (HU): 

- veszélyes készítmény:  OKBI/1232/98. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások  illetve tevékenységek részletes szabályairól 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés Nem készült. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A keverék CLP osztályozása: 

 

Osztályozás Értékelési módszer 

Fémekre maró hatású anyagok és keverékek Met. Corr. 1 H290  Szakértői értékelés 

Akut toxicitás Acute Tox. oral 4 H302 Számítási módszer 

Bőrmarás/bőrirritáció Skin Corr. 1B H314 Számítási módszer 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Eye Dam. 1 H318 Számítási módszer 

Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció STOT SE 3 H335 Számítási módszer 

A vízi környezetre veszélyes Aquatic Chronic 2 H411 Számítási módszer 

A 2. és 3. szakaszban lévő H-mondatok: 

H290    Fémekre korrozív hatású lehet. 

H302    Lenyelve ártalmas. 

H304    Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 

H314    Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

H318    Súlyos szemkárosodást okoz. 

H335    Légúti irritációt okozhat. 

H400    Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

H410    Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. 

H411    Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

H412    Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Rövidítések: 

Met. Corr.   Substance or mixture corrosive to metals / Fémekre maró hatású anyagok és  

keverékek 

Acute Tox. oral   Acute Toxicity oral / Akut toxicitás (heveny mérgezőképesség) szájon át 

Skin Corr.   Skin Corrosion / Bőrmarás 

Eye Dam.   Serious Eye Damage / Súlyos szemkárosodás 

STOT SE   Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure / Célszervi toxicitás –  

egyszeri expozíció 

Asp. Tox.   Aspiration Toxicity / Aspiration hazard / Aspirációs veszély / Aspirációs  

toxicitás 

Aquatic Acute   Vízi akut 

Aquatic Chronic   Vízi krónikus 

HU    Hungary / Magyarország 

HU-EN    Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK    European Community / Európai Közösség 

EU    European Union / Európai Unió 

EGK / EGT   Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség 
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UN / ENSZ   United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

CAS    Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

CLP     Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és 

csomagolására vonatkozó szabályozás 

DNEL     Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint 

PNEC    Predicted No Effect Concentration / Előre jelzett hatásmentes koncentráció 

SEVESO   a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről  

szóló irányelv 

ADN    Accord européen relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A Veszélyes Áruk 

Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises  

Dangereuses par Route /  A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról 

szóló európai megállapodás 

RID    Réglement international concernant le transport des marchandises  

dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 

fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 

függelékének 1. melléklete 

IMDG    International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri  

szállításának szabályzata 

IATA     International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  

Szövetség 

ICAO    International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  

Szervezet 

MARPOL    International Convention for the Prevention of Pollution From Ships / A  

hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény  

BCF / BKF   Bioconcentration factor / Biokoncentrációs tényező 

IBC     Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló eszköz 

PBT     Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgező. 

vPvB     very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

EPT    The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm.    Kormány 

BM    Belügyminiszter 

EüM    Egészségügyi Miniszter 

SzCsM    Szociális és Családügyi Miniszter 

VM    Vidékfejlesztési Miniszter 

Források:   Alapanyag-beszállító biztonsági adatlapja. 

A korábbi (2017.05.31-i) adatlapot teljesen felülvizsgáltuk a megváltozott jogszabályoknak való megfelelés 

érdekében. A közölt információkat a rendelkezésünkre álló információk alapján, legjobb ismereteink szerint 

adtuk meg, de nem tartalmazzák a termék minőségi garanciáját, s nem teremtenek a termékre semmiféle 

jogviszonyt. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket 

azonnal figyelmeztetni. 

 


