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A változtatás joga fenntartva! Állapot Az 1907/2006/EK rendelet értelmében Oldal. oldal HU Cikkszám 

 
 

1 Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 

Kereskedelmi elnevezés 

KF 23E hűtőfolyadék 

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Fagyállószer megfelelő EWM hegesztő rendszerekhez 

Gyártó / szállító 

EWM AG 

Utca 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Nemz. jel./ Ir.szám / Város 

D – 56271 Mündersbach 

Technikai segítségnyújtás 

Anwendungstechnik (Tel. +49 (0) 2680/ 181-290 

Telefon / Telefax / E-mail 

+49 (0)2680/ 181-335 / +49 (0)2680/ 181-244 / E-mail: qm@ewm.de 

Sürgősségi telefonszám 

+49 (0)30 / 19240 Giftnotruf – Institut für Toxikologie (Berlin) 
 

 
 

2 Lehetséges veszélyek 

A KF 23E keverék besorolása a 1272/2008/EK rendelet értelmében 

Veszélyes anyagok: Etanol (etil-alkohol) (Index-sz.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Jelzőszó: Figyelem 

GHS szimbólumok GHS02 

 

Tűzveszélyes folyadék, 3. kategória (Flam. Liq. 3) 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

A KF 23E keverék besorolása a Tanács 67/548/EGK irányelve értelmében: 

Veszélyszimbólumok: Nincs feltüntetve 

Veszélyes anyagok: Etanol (etil-alkohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 A veszélyesség szerinti besorolás 
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2.2 Címkézési elemek 

A KF 23E csomagolásának besorolása a 1272/2008/EK rendelet értelmében 

Veszélyes anyagok: Etanol (etil-alkohol) (Index-sz.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Jelzőszó: Figyelem 

GHS szimbólumok GHS02 

 

Figyelmeztető mondatok 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Reakció 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el 

kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Tárolás 

P403 + P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
 

2.3 Egyéb veszélyek 

Lehetséges emberekre gyakorolt káros hatások és tünetek: 

Helyileg irritálja a bőrt és a nyálkahártyákat. Zsírtalanítja a bőrt, és repedések jelentkezhetnek, amely utat 

nyit a fertőzéseknek. Szembe kerülés esetén a károsodás nem kizárt. A koncentrációtól és az expozíció 

idejétől függően a gőzök narkotizáló hatásúak. A mérgezés jelei a részegség érzet, amelyet fejfájás, 

lázérzet, szemnyomás (a gyomortájékon is) kísér, fáradékonyság, álmosság jelentkezik. 

Lehetséges környezeti veszélyek: 

Ha szabad térben szabadul fel, gyorsan elpárolog (különösen magasabb hőmérsékleten). A gőzök nehe-

zebbek a levegőnél és a szabadban messze elterjedhetnek a felszabadulás helyétől. A levegővel rob-

banásveszélyes elegyet alkot. A folyadék vízzel korlátlanul keveredik. Nagyobb mennyiség vízbe jutása 

esetén a víz felülete felett az alkohol és a levegő robbanásveszélyes elegyet alkothat. 

Lehetséges káros fizikai-kémiai hatások: 

A keverék tűzveszélyesként van besorolva és megjelölve. Levegővel érintkezve tűzveszélyes / rob-

banásveszélyes elegyet alkothat. A gőzök nehezebbek a levegőnél, a talaj felett felgyűlnek. Lehetséges 

gyújtóforrásokhoz juthatnak el és robbanást idézhetnek el. 
 

 
 

3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

Kémiai jellemzés 

Vizes oldatban az etanol denaturál 
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Veszélyes összetevők 

ETANOL; EK-sz.: 200-578-6; CAS-sz.: 64-17-5, Index-szám: 603-002-00-5 

Koncentráció: < 24%, szinonimák: etil-alkohol, etanol 

2-metil-1-propanol; EK-sz.: 201-148-0; CAS sz.: 78-83-1, Index-szám: 603-108-00-1 

Koncentráció: kb. 0,45%, szinonimák: Izobutanol, 2-metilpropán-1-ol, izo-butanol, izobutil-alkohol 

VÍZ; EK- sz. 231-791-2; CAS-sz. 7732-18-5 

Koncentráció: kb. 76% 

Besorolás: Nem alkalmazható 
 

Tiszta etanol besorolása a 1272/2008/EK rendelet értelmében 

Jelzőszó: Veszély 

GHS szimbólumok GHS02 

 

Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória (Flam. Liq. 2) 

H225 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

Az izobutanol besorolása a 1272/2008/EK rendelet értelmében 

Jelzőszó: Veszély 

Veszélyszimbólumok GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Tűzveszélyes folyadék, 3. kategória (Flam. Liq 3) 

Súlyos szemkárosodás, 1. kategória (Eye Dam. 1) 

Bőrizgató hatás, 2. kategória (Skin Irrit. 2) 

Célszervi toxicitás (egyetlen expozíció), 3. kategória 

(STOT SE 3) 

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 

H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H315 Bőrirritáló hatású. 

H335+H336 Légúti irritációt okozhat. Ál-

mosságot vagy szédülést okozhat. 
 
 

A keverék egyéb összetevőket tartalmaz olyan koncentrációban, amely nem befolyásolja a keverék 

általános besorolását. 
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4 Elsősegélynyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Általános tudnivalók: 

A termékkel szennyezett ruházatot azonnal le kell vetni. 

Belégzés 

Gondoskodjunk friss levegőről 

és forduljunk orvoshoz a tünetek függvényében. 

Eszméletvesztés esetén alkalmazzunk stabil oldalfekvést. 

Bőrrel érintkezés 

Mossuk le bő mennyiségű vízzel és szappannal, majd öblítsük jól le. 

Ha bőrirritáció jelentkezik, konzultáljunk orvossal. 

Szembe jutás 

Öblítsük ki a szemet alaposan néhány percen át bő mennyiségű vízzel. 

és forduljunk orvoshoz a tünetek függvényében. 

Lenyelés 

Öblítsük ki a szájat, adjunk bő mennyiségű vizet inni. 

és forduljunk orvoshoz a tünetek függvényében. 

Orvosoknak szóló tudnivalók 

Az alábbi tünetek jelentkezhetnek: 

fejfájás, szédülés, eszméletvesztés, hányinger 
 

 
 

5 Tűzvédelmi intézkedések 

B tűzveszélyességi osztály: folyékony vagy folyékonnyá váló anyagok, megfelelő oldószerek 

CO2, oltópor vagy vízpermet. 

Nagyobb tűz esetén vízpermetet vagy alkoholálló habot kell használni. 

Speciális veszély az anyagból, az égéstermékeiből vagy a keletkező gázokból eredően 

Hevítés vagy tűz esetén mérgező gázok lehetségesek. (pl. szén-monoxid) 

Speciális védőfelszerelés: 

Környezeti levegőtől független légzésvédőt kell használni. Teljes védőruházatot kell viselni. 
 

 
 

6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

Személyes védelmi intézkedése 

Légzésvédőt, védőfelszerelést kell használni. A védtelen személyeket távol kell tartani. 

Környezetvédelmi intézkedések  

Meg kell akadályozni a szennyvízgyűjtő-rendszerbe és talajba való bejutást. Nagyobb mennyiségek 

felszí€ni vizekbe vagy a szennyvízgyűjtő-rendszerbe való bejutása esetén értesíteni kell a hatóságokat. 

Tisztítási/összegyűjtési eljárás 

Folyadékmegkötő anyagokkal (homok, kovaföld, savkötő, univerzális folyadékmegkötő szer, fűrészpor) 

itassa fel. 

A szennyezett anyagot hulladékként, a 13. pont szerint kell ártalmatlanítani. Gondoskodni kell megfelelő 

szellőztetésről. 
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7 Kezelés és tárolás 

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Az edény szorosan lezárva tartandó. 

Megfelelő szellőzésről / elszívásról gondoskodni kell a munkavégzés helyén. Kerülni kell az aeros-

zolképződést. 

Tűz- és robbanásvédelem 

Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. 

Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. 

A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együt 

Tárolási hőmérséklet: szobahőmérséklet, 25 °C feletti hőmérsékleten nem tárolható. 

Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvandó! 

Raktárhelyiségekre és tárolóedényekre vonatkozó követelmények 

Minden esetben olyan tartályban tárolandó, amely megfelel az eredeti göngyölegnek. Hűvös helyen táro-

landó. 

Anyagok együttes tárolására vonatkozó utasítások 

Savakkal együtt nem tárolható. Oxidálószerektől külön tárolandó. 

VCI tárolási osztály: 3 

Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Ipari használatra szán fagyállószer 
 

 
 

8 Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Foglalkozási expozíciós határérték (Németország) 

További információk a műszaki rendszerek tervezéséhez: 

Lehetőség szerint elszívással rendelkező zárt rendszerben végezzenek munkát. Nagyobb mennyiségek 

nyílt kezelése vagy aeroszolképződés esetén csak helyi elszívással és adott esetben légzésvédővel 

végezzenek munkát. 

ETANOL; EK-sz.: 200-578-6; CAS-sz.: 64-17-5 

Meghatározás: TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte (D) (2013.07.02-ai változat) 

Érték: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Csúcskorlátozás: 2 – max. 2-szeres foglalkozási expozíciós határérték túllépés műszkonként 4 alka-

lommal 1 h időtartamra 

Teratogén: Y anyagok, amelyeknél nem áll fenn a magzati károsodás veszélye, ha a foglalkozási ex-

pozíciós határértéket és a biológiai határértéket betartják. 

2-metil-1-propanol (IZOBUTANOL); EK-sz.: 201-148-0; CAS sz.: 78-83-1 

Meghatározás: TRGS 900 – Arbeitsplatzgrenzwerte (D) (2013.07.02-ai változat) 

Érték: 100 ml / 310 mg/m3 

Csúcskorlátozás: 1 – max. 1-szeres foglalkozási expozíciós határérték túllépés műszkonként 4 alka-

lommal 15 min időtartamra,  

1 h kihagyással 

Teratogén: C anyagok, amelyeknél nem áll fenn a magzati károsodás veszélye, ha a foglalkozási ex-

pozíciós határértéket és a biológiai határértéket betartják. 
 

Egyéni óvintézkedések  

Általános védelmi és higiéniai intézkedések:  

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni. 

A gázokat és gőzöket/aeroszolokat nem szabad belélegezni. Szembe vagy bőrre kerülés kerülendő. 

A munkavégzés során nem szabad enni és inni. 
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Légző rendszer védelem: 

Nem megfelelő szellőztetés esetén légzésévédőt kell használni. „A” szűrő 
 

Kéz védelem: 

DIN EN 374 szerinti védőkesztyű használandó (tanácsadás a kesztyűgyártó által). Ha a védőkesztyű has-

ználata biztonsági okokból (pl. forgó gépelemeken való munkavégzés) nem lehetséges: Kézvédő krém 

használandó. A kézvédő krém típusát az üzemorvossal konzultálva kell meghatározni. 

Megjegyzés: A Bekanntmachung 220-szal és a REACH-V-tel ellentétben a védőkesztyű anyagának me-

gadása nem elegendő. Az áteresztési idő nem csupán a védőkesztyű anyagától függ, hanem a gyártási 

eljárástól is. Ezért elengedhetetlen a kesztyűgyártó általi tanácsadás. 

A polipropilén - CR (0,5 mm), nitrilkaucsuk / nitrillatex - NBR (0,35 mm), butilkaucsuk - butil (0,5 mm) 

vagy fluorkaucsuk - FKM (0,4 mm) védőkesztyűk a legmegfelelőbbek. A degradáció, fokozott duzzadás 

vagy alacsony áteresztési idő miatt nem alkalmasak az alábbi kesztyűanyagok: natúr kaucsuk / natúrlatex 

- NR, poli(vinil-klorid) – PVC 
 

Szem/arc védelem: 

EN 166:2001 szerinti szorosan illeszkedő védőszemüveg. 
 

Bőr védelem: 

Oldószerálló védőruházat 
 

 
 

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Külső megjelenés 

Halmazállapot: folyékony 

Szín:  színtelen 

Szag: alkoholhoz hasonló 

Biztonsági adatok 

Robbansáveszély: 

A termék nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök/elegyek keletkezése lehetséges. 
 

Alsó gyulladási és robbanási 

határok: 

3,9 v/v% (etanol) 

Felső gyulladási és robbanási 

határok: 

20,5 v/v% (Ethanol) 

Gőznyomás: nincs meghatározva 

Sűrűség: (20 °C) 0,960 g/ cm³ 

Oldhatóság vízben: Teljes mértékben keverhető 

pH-érték: nincs meghatározva 

Forráspont és párlási értékek: kb. 85 °C (1013 mbar) 

Lobbanáspont: kb. 39 °C 

Öngyulladási hőmérséklet: kb. 570 °C 
 

Egyéb adatok 
 

Vezetőképesség < 25 S 

Olvadáspont kb. -10 °C 
 

További fizikai-kémiai adatok nem kerültek meghatározásra. 
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10 Stabilitás és reakciókészség 

Kerülendő feltételek 

Nyílt lánggal való érintkezés, forró felületekkel való érintkezés, koncentráció robbanásveszélyes határok-

ban 

Kerülendő anyagok 

Alumínium, savkloridok, erős oxidáló- és redukálószerek, alkálifémek, alkáliföldfémek, peroxidok. 

Veszélyes bomlástermékek 

Szén-monoxid és szén-dioxid termikus bomlás esetén 

Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 
 

11 Toxikológiai adatok 

A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 

Toxikológiai tapasztalatok embereknél: lásd. 2.3. fejezet 

Akut toxicitás: A termékre vonatkozóan nem állapítottak meg állatkísérleti adatokat. Az összetevők állat-

kísérleti adataiból a következők adódnak:  

LD50 (patkány, orális): > 20 g/kg 

A gyártói tapasztalat szerint a jelölésen túlmenően veszélyek nem várhatók 
 

Összetevőkre vonatkozó információk 

(tiszta etanol): 

Fő expozíciós utak: Foglalkozási expozíció esetén elsősorban a légutakon, de csekély mértékben bőrön 

keresztül. Az etanol csaknem 100%-ban felszívódik a gyomor-bélrendszerben. 
 

Anyagcsere és kiválasztás: 

Az elnyelt etanol a szervezetben elsősorban vizes rekeszekben oszlik el. Átjut a vér-agy gáton és a 

méhlepényen. Az elnyelt dózis több mint 90%-a metabolizálódik a májban, a fennmaradó rész kiürül a 

vesén keresztül vagy kilélegzésre kerül. 
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Akut toxicitás: 

Toxikus hatások: lásd 2.3. fejezet 

Állatkísérleti adatok egyetlen expozíció esetén: 

LD50 (orális, patkány) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inhalatív, patkány): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Karcinogenitás: 

Nagyobb mennyiségű etanol hosszú távú felvétele alkoholos italok formájában az embereknél tumort o-

kozhat a száj-torok területen, a gégében, a nyelőcsőben, a májban és valószínűleg az emlőmirigyben és 

a bélben. A szakmai területen a rák kockázata elhanyagolható. 

b) Mutagenitás: 

Állatkísérleteknél az etanol mutagén hatásait egyértelműen kimutatták, melynek során a mennyiségek 

már lényegesen a toxikus tartományban jártak. A szakmai területen a mutagén potenciál elhanyagolható. 

c) Reprodukciós toxicitás: 

A magzati károsodás veszélyét nem kell félni, ha betartják a MAK értéket / BAT értéket. Teratogén hatás 

(alkohol-embriopathia) nagy dózisok orális bevitele után egyértelműen kimutatták. Azonban az anyai vér 

etanol koncentrációi, amelyekben ezek a hatások előfordulnak, olyan mennyiségű, amely inhalációs ex-

pozíció esetén a szakmai területen releváns koncentrációtartományban nem kerül elérésre. 

d) Szenzibilizáló hatás: 

Szenzibilizáló hatásra vonatkozó infoirmációk nem ismertek. 

e) Karcinogenitás: 

Karcinogenitásra vonatkozó infoirmációk nem ismertek. 

f) Mutegenitás: 

Elegendő információ nem áll rendelkezésre (a mikrobiológiai tesztek negatív vagy kérdéses eredménye-

ket hoztak). 

g) Reprodukciós toxicitás: 

A magzati károsodás veszélyét nem kell félni, ha betartják a MAK értéket / BAT értéket. 

További adatok: nincs 
 

 
 

12 Ökológiai adatok 

A termék gyengén veszélyezteti a vizet (WGK 1). 

További adatok nem állnak rendelkezésre. 

A tiszta összetevőkre vonatkozóan az alábbi adatok állnak rendelkezésre: 
 

Tiszta etanol: 

Ökotoxikus hatások: Biológiailag könnyen lebomló. Bioakkumuláció nem várható. Gyors abiotikus 

lebomlás levegőben. Magas koncentrációban káros hatással van a vízi szervezetekre (akár csak az em-

berre). Szakszerű kezelés esetén víztisztító rendszerekben üzemzavarok nem várhatók. Lásd még 2.3. 

fejezet. 
 
 

Ökotoxikus adatok: 

Toxicitás halra: 

Halak:   42 - 14200 mg/ l / 96h; középérték:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Rákfélék: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; középérték: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Toxicitás daphniára:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Toxicitás baktériumra: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Toxicitás algára:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoa:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 
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További adatok ([Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biológiai lebomlás: 94% biolog. könnyen lebomló (OECD 301E módszer) 

Eloszlás log P(o/w):  - 0,32 (Bioakkumuláció nem várható.) 

WGK:   1 (gyengén veszélyezteti a vizet) VwVwS 1. melléklet 96. sz. 

A PTB tulajdonságok megállapításának eredménye 

Nem rendelkezik PBT és vPvB besorolással. 

Egyéb káros hatások 

Nem állnak rendelkezésre adatok 
 

Tiszta 2-metil-1-propanol: 

Ökotoxikus hatások:  

Biológiailag könnyen lebomló. Bioakkumuláció nem várható.  Magas koncentrációban káros hatással van 

a vízi szervezetekre. Szakszerű kezelés esetén víztisztító rendszerekben üzemzavarok nem várhatók. 
 

Ökotoxikus adatok: 

Toxicitás halra:   

Halak:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; középérték: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Rákfélék:  LC50: 3720 - 20700 mg/ l / 48h; középérték: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Toxicitás daphniára: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Toxicitás baktériumra:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min (Microtox-Test) 

[Merck] 

Toxicitás algára:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Protozoa:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 
 

További adatok ([Merck]): 

BSB:   64% ThSB / 5d 

CSB:  100% ThSB  

ThSB:   2060 g/g 

Biológiai lebomlás:  99% / 14d: biolog. könnyen lebomló (módosított OECD szűrővizsgálat) 

Eloszlás log P(o/w):  0,79 (25 °C, kísérleti) (Bioakkumuláció nem várható.) 

WGK: 1 (gyengén veszélyezteti a vizet) VwVwS 2. melléklet 131. sz. 
 

http://www.ewm-group.com/
mailto:info@ewm-group.com


HU 
Hűtőfolyadék KF 23E Biztonsági adatlap 

Cikkszám: 099-000530-SIC11 Az 1907/2006/EK rendelet értelmében 
 

 

Oldal. oldal: 

10 / 12 
Állapot:03.08.2021 

EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 

Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com  © 2021 A változtatás joga fenntartva! 

 

13 Ártalmatlanítási szempontok 

Termék: 

A hatósági előírások figyelembevétele mellett újrahasznosítható. 

Javasolt a pontos hulladékkulcsot egyeztetni a hulladékkezelővel. 

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) szerinti hulladékkulcs 

14 06 03* 

Hulladék megnevezése: egyéb oldószerek és oldószer keverékek 

A termékkel szennyezett hulladékok (pl. abszorbens anyagok): Hulladékkulcs: 15 02 03 

Hulladék megnevezése: abszorbens és szűrőanyagok, törlőrongyok és védőruházat azok kivételével, a-

melyek a 15 02 02* alá esnek (a hulladékkulcs és hulladék megnevezése az AVV szerint) 

Megtisztított, ill. teljesen kiürített csomagolások 

A nem szennyezett és megtisztított csomagolások újrahasznosíthatók. Javasolt tisztítószer: víz. 

a) műanyag csomagolás: 

Hulladékkulcs: 15 01 02 Hulladék megnevezése: műanyag csomagolás  

b) fém csomagolás: 

Hulladékkulcs: 15 01 04 

Hulladék megnevezése: fém csomagolás (a hulladékkulcs és hulladék megnevezése az AVV szerint) 
 

14 A szállításra vonatkozó információk 

Közúti szállítás ARD / RID 

Osztályozás 

Osztály: Nem alkalmazható Veszélyszám: Nem alkalmazható 

UN szám: Nem alkalmazható Osztályozási kód: Nem alkalmazható 

Áru megnevezése 

Nem alkalmazható 

Veszély kiváltó 

Nem alkalmazható 

Csomagolás 

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható 

Bárca: Nem alkalmazható 

Megjegyzés: 

A max. 24 v/v% etilalkoholos vizes oldatokra az előírások nem vonatkoznak  
 

Tengeri szállítás IMDG / GGVSee  

Osztályozás 

IMDG kód: Nem alkalmazható EmS: Nem alkalmazható 

UN szám: Nem alkalmazható Marine Pollutant: Nem alkalmazható 

Áru megnevezése 

Nem alkalmazható 

Veszély kiváltó 

Nem alkalmazható 

Csomagolás 

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható 

Bárca: Nem alkalmazható 

Megjegyzés: 

A max. 24 v/v% etilalkoholos vizes oldatokra az előírások nem vonatkoznak 
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Légi szállítás ICAO- TI és IATA- DGR 

Osztályozás 

Osztály: Nem alkalmazható 

UN szám: Nem alkalmazható 

Áru megnevezése 

Nem alkalmazható 

Veszély kiváltó 

Nem alkalmazható 

Csomagolás 

Csomagolási csoport: Nem alkalmazható 

Bárca: Nem alkalmazható 

Megjegyzés: 

A max. 24 v/v% etilalkoholos vizes oldatokra az előírások nem vonatkoznak 
 

15 Szabályozással kapcsolatos információk 

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anya-

gok 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 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értéke-

léséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról Gesetz 

Nr. 356/2003 Slg. über chemische Stoffe und Zubereitungen in der Fassung späterer Gesetze. 
 

Biztonsági megítélés 

Biztonsági megítélés anyagokra vonatkozóan a jelen keverékben nem kerül elvégzésre. 
 

Nemzeti előírások (Németország) 

Víz veszélyességi osztály 

Osztály (WGK): 1 gyengén veszélyezteti a vizet (önbesorolás) 
 

Technische Anleitung Luft (TA-Luft) 

5.2.5 sz.: Szerves anyagok, kivéve por állagú anyagok: 

Max. tömegkoncentráció: 50 mg/m3 vagy max. tömegáram: 

0,50 kg/h (összes szénként számítva) 
 

Störfallverordnung (12. BImSchV) 

I. melléklet - 7b sz.: Mennyiségi küszöb: 1. mondat: 5 000 000 kg;  

2. mondat: 50 000 000 kg  
 

Lösemittelverordnung (31. BImSchV) 

VOC koncentráció <24,5% 
 

Egyéb előírások, korlátozások és tiltó rendelkezések: 

Figyelembe kell venni a foglalkoztatási korlátozásokat a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló 

(94/33/EK) irányelv szerint. 

BG-Chemie műszaki dokumentum: BGI 621: Oldószer 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 

A legjobb tudásunk szerint ezúton kijelentjük, hogy a jelen termék nem tartalmaz kémiai anyagokat olyan 

mennyiségben, amely a törvény szerint jelentésköteles lenne. 
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US Toxic Substances Control Act 

A jelen termék összetevői a TSCA Inventory-ban vannak felsorolva, kivételt képeznek a TSCA Inventory 

követelményei alól (40 CFR 720.30) vagy megfelelnek a PMN Polymer Exemption-nek (40 CFR 723 

250). 
 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) 

A jelen termék összetevői az EINECS-ben vannak felsorolva, ill. kivételt képeznek a jegyzék követel-

ményei alól. 
 

16 Egyéb adatok 

H mondatok listája (teljes szöveg), amelyek a jelen biztonsági adatlap 2. bekezdésében fel vannak 

sorolva 

A H mondatok teljes szövege a 2. és 3. bekezdésben van felsorolva. 

Az adatlapot kiállította 

QM oszt. (Telefon +49 (0) 2680 / 1810 
 

A jelen biztonsági adatlapban szereplő információk csak az ismertetett keverékre vonatkoznak és meg-

felelnek a jelenlegi tudásunknak és tapasztalatainknak, és nem feltétlenül teljes körűek. Nem jelentenek 

garanciát a leírt termék tulajdonságaira. A jelen termék esetében előre nem látható hatások vagy 

tulajdonságok jelentkeznének, a biztonsági adatlap nem helyettesíti a képzett szakemberekkel való 

egyeztetést. A meglévő törvényeknek megfelelő kezelését a felhasználó a felelős. A helytelen has-

ználatért nem vállalunk felelősséget. 
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