
BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A
Kiadás kelte: 2013. 02. 27.

Felülvizsgálat: 2018. 12. 20. Változat: 4.00

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

1.1.  Termékazonosító
Kereskedelmi elnevezés: R-404A
Anyag/Keverék Keverék 

1.2.  Az anyag  vagy  keverék megfelelő  azonosított  felhasználásai,  i l letve  el lenjaval lt  
felhasználásai
Azonosított felhasználás (ok): Gázkeverék.

1.3.  A biztonsági  adatlap szál l ítójának adatai
Forgalmazó: Frigostar Ltd.

cím: 211. Valley Road B'Kara
BKR10 Malta

telefon: 0035679278007
e-mail: info@frigostar.com.mt

Forgalmazó: Vrec-Co Kft.
cím: H-6763 Szatymaz Kossuth u. 12.
telefon: +36-62-283-481  
fax: +36-62-583-550
e-mail: robert@vrec-co.hu

Biztonsági adatlapot készítette: TOXICHEM KFT.
cím: 6721 Szeged Osztróvszky u. 27.
telefon: +36 30 999 77 82
fax: +36 62 64 12 13
e-mail: info@toxichem.hu

1.4.  Sürgősségi  telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: (1) 476-6464

24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1.  Az anyag  vagy  keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet  szer int:
Nyomás alatt levő gáz – Cseppfolyósított gáz (Press. Gas, H280)

A H-mondatok teljes szövegét lásd 2.2. és a 16. szakaszban.
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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

2.2.  Címkézési  elemek

1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogramok:

< d
Figyelmeztetés: Figyelem 

Figyelmeztető mondatok:

H280      Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására 
robbanhat.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P410+P403     Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó. 

2.3.  Egyéb veszélyek

Fizikai veszélyek: Cseppfolyós gáz. Nehezebb a levegőnél, összegyűlhet a mélyebb 
területeken.

Környezeti veszélyek: Magas koncentrációban hozzájárulhat az üvegházhatáshoz.
A PBT, vPvB-értékelés a 15. szakaszban olvasható.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2.  Keverékek

Összetevő
megnevezése EK-szám

REACH
regisztrációs-

szám

CAS-
szám Index-szám Tömeg

%
Osztályozás

(1272/2008/EK)

1,1,1-trifluor-etán 
(R143a)

206-996-5 Nem áll
rendelkezésre

adat

420-46-2 - 52 Flam. Gas 1, H220
Press. Gas, H280

1,1,1,2,2-
pentafluoretán

206-557-8 Nem áll
rendelkezésre

adat

354-33-6 - 44 Press. Gas, H280

1,1,1,2-tetrafluor-
etán (R134a)

212-377-0 Nem áll
rendelkezésre

adat

811-97-2 - 4 Press. Gas, H280
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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban olvasható.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1.  Az elsősegély-nyújtási  intézkedések  ismertetése

Orvosi beavatkozás: Azonnali  orvosi  beavatkozás  fulladás,  fagyás,  égés  esetében
szükséges. 

Belégzés: A sérültet  vigyük friss  levegőre,  biztosítsunk számára nyugalmat.
Óvjuk  a  lehűléstől!  Légzéskimaradás  esetén  azonnali
légzéstámogatás,  adott  esetben  mesterséges  légzés  alkalmazása
szükséges! Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Nem valószínű, nem szükséges beavatkozás.

Bőr:
– fagyás: A cseppfolyósított keverék a párolgási hőt a testből elvonva fagyási

sérüléseket okoz. Mossuk le a sebet vízsugárral legalább 15 percig.
Steril  kötszerrel  kell  befedni  és  égési  sérülésként  kell  kezelni.
Azonnal hívjunk orvoshoz.

Szem: A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása
mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk legalább 15 – 20
percig. Forduljunk orvoshoz.

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

Belégzés: Kis koncentrációban légszomjat, mozgás koordinációs zavart,  
magas pulzusszámot és nehéz légzést okozhat. Nagyobb 
koncentrációban szívritmus zavart okozhat.

Lenyelés: Nem várható.
Bőr: Nem várható. Folyékony állapotban fagyási sérüléseket okoz.

Szem: Nem várható. Folyékony állapotban fagyási sérüléseket okoz.
Késleltetett hatások: Nem várható.

4.3.  A szükséges  azonnali  orvosi  el látás  és különleges  el látás  jelzése

Megjegyzések az orvos részére: Tüneti kezelés javasolt. 

Munkahelyen tartandó speciális 
eszközök: 

Nem szükséges.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1.  Oltóanyag

Alkalmazható oltóanyag: Minden ismert oltóanyag alkalmazható.

Nem alkalmazható oltóanyag: Nem ismert.
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az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

5.2.  Az anyagból  vagy  a keverékből  származó különleges  veszélyek

Különleges kockázat: A  keverék  éghetővé  válik,  hogy  ha  nyomás  alatt  lévő  levegővel
keveredik gyújtóforrás jelenlétében.

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés 
tűzoltóknak:

Izolációs légzésvédő készülék (EN 14593-1:2005), teljes védőruha
(EN 14605)

Egyéb: Ha  lehetséges,  állítsuk  meg  a  gáz  szivárgását.  A  tűztértől
biztonságos  távolságban  levő  gáztartályokat  azonnal  el  kell
távolítani,  ha  ez  nem  lehetséges,  vízsugárral  hűteni  kell.
Használjunk légzőkészüléket és vegyvédelmi ruházatot.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás: Nem tűzveszélyes.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1.  Személyi  óvintézkedések,  egyéni  védőeszközök  és vészhelyzet i  el járások

Személyekre vonatkozó 
intézkedések:

Biztosítsunk megfelelő szellőzést! Ürítsük ki a területet. Az érintett
területen,  illetve szélirányban a kárelhárítást végző személyzeten
kívül  más  nem  tartózkodhat!  A  személyek  kimenekítését
széliránnyal  szemben  kell  végrehajtani.  A  kárelhárítási
munkálatokat  csak megfelelően képzett  szakemberek végezhetik;
nekik izolációs légzésvédő készüléket (EN 14593) kell viselni. 

6.2.  Környezetvédelmi  óvintézkedések

Környezetvédelmi intézkedések: Pórbáljuk  meg  megakadályozni  a  környezetbe  kerülést.
Szárazföldön  a  veszélyeztetett  területet  le  kell  zárni.  Nagy
biztonsági  övezetet  kell  kialakítani.  Meg  kell  akadályozni  a
folyadék,  illetve  a  levegőnél  nehezebb  gáz  csatornába  kerülését.
Értesíteni kell a helyi hatóságot (tűzoltóság, katasztrófavédelem).

6.3.  A területi  elhatárolás  és a szennyezésmentesítés  módszerei  és  anyagai

Szennyezésmentesítési módszerek: Ki kell szellőztetni a légteret.

6.4.  Hivatkozás  más szakaszokra

Egyéni védőeszközök: Lásd a 8. szakaszban.

Hulladékkezelés: Lásd a 13. szakaszban.
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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1.  A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ajánlások a biztonságos kezelésre: A  terméket  csak  megfelelően  képzett  szakember  kezelheti!
Akadályozzuk meg hogy víz kerüljön a tartályba. Ne engedjük hogy
a  keverék  vissza  folyjon  a  tartályba.  Csak  olyan  eszközöket
használjunk amely megfelelő ehhez a termékhez, a nyomásához és
hőmérsékletéhez.  Megfelelő  szellőztetés  mellett  használjuk.
Védőkesztyűt,  légzőkészüléket  kell  biztosítani,  ha  a gázkiáramlás
veszélye fennáll.

Tűz- és robbanásvédelem: Nem tűzveszélyes.

Higiéniai előírások: A  termék  kapcsolatba  kerülő  személyek  a  munkahelyi  higiéniai
előírásokat  be  kell  tartsák.  A  termék  kezelését  követően,
munkaközi  szünetekben,  étkezés  előtt,  munkavégzés  után  meleg
vizes kéz- és arcmosás szükséges. 

7.2.  A biztonságos tárolás  feltételei ,  az  eset leges  összeférhetet lenséggel  együtt

Műszaki intézkedések/Tárolási 
körülmények:

Szorosan  lezárva  tartandó,  ellenőrizzük  gyakran.  Eredeti
csomagolásban tároljuk.  Hűvös,  jól  szellőztetett  helyen tárolandó
ahol nem éri direkt napsütés és sugárzó hő a terméket.  Védjük a
tárolóedényt a fizikai sérülésektől. Jól zárjuk le a szelepet használat
után illetve üres állapotban.

Összeférhetetlen anyagok: Reaktív fémek. 

7.3.  Meghatározott  végfelhasználás  (végfelhasználások)

Különleges felhasználások: -

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1.  El lenőrzési  paraméterek
A készítmény nem tartalmaz olyan összetevőket,  amelyek a munkahelyek kémiai  biztonságáról  szóló
25/2000.  (IX.  30.)  EüM-SzCsM  együttes  rendelet  szerint  munkahelyi  expozíciós  határértékkel
rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

Nincs.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Vizeletben: 

Nincs előírt határérték.
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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

Vérben: 

Nincs előírt határérték.

8.2.  Az expozíc ió  el lenőrzése

Műszaki intézkedések: A gázt ne lélegezzük be! Kerüljük a cseppfolyós gáz szembe vagy
bőrre  jutását!  Biztosítsunk  megfelelő  szellőzést!  Csak  zárt,
szivárgásmentes rendszerben használjuk. 

Higiéniai előírások: Munka  közben ételt-italt  fogyasztani,  dohányozni  nem szabad!  A
termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt,
munkavégzés után meleg vizes kézmosás szükséges. 

Egyéni védőeszközök

Szem-/ arcvédelem: MSZ EN 166 szabvány szerinti 5. jelzőszámú oldalvédővel ellátott
védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot ajánlott viselni. 

Bőrvédelem

Kézvédelem: Kerüljük  a  kézzel  való  érintkezést,  MSZ  EN  511  szabványnak
megfelelő kontakt hideg ellen védő kesztyűt ajánlott viselni. 

Egyéb: Hosszú  ujjú  MSZ  EN  ISO  20345  szabványnak  megfelelő
antisztatikus ruha és antisztatikus védőlábbeli használata ajánlott.

Légutak védelme: Gázszivárgás  esetén  EN 14593  szabvány szerinti  sűrített-levegős
légzőkészülék használata ajánlott.

A  jelen  védőeszközök  csak  ajánlások,  ezek  nem  tudják  figyelembe  venni  a  konkrét  felhasználási
körülményeket.  A  megfelelő  védőeszközt  minden  esetben  a  munkahelyi  kockázatértékelés  és
kockázatbecslés alapján kell meghatározni. A kesztyű kiválasztásánál vegye fel a kapcsolatot a kesztyű
gyártójával és minden körülmény figyelembe vételével határozzák meg a kesztyű anyagát és vastagságát.

Környezeti  expozíc ió-el lenőrzések

A környezeti expozíció ellenőrzése: Ne engedjük a keveréket a légkörbe.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1.  Az alapvető f iz ikai  és  kémiai  tulajdonságokra  vonatkozó információk

Fizikai állapot (20 °C): Gáz 

Szín: Színtelen 

Szag: Enyhén éteres illat

Tulajdonság Érték Megjegyzés

pH (20 °C) Semleges
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Olvadáspont/fagyáspont: Nincs adat

Kezdeti forráspont és forrási 
tartomány:

-47,8 °C

Lobbanáspont: Nem értelmezhető

Párolgási sebesség: > 1 (CCl4=1)

Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes

Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

– alsó robbanási határ: Nincs

– felső robbanási határ: Nincs

Gőznyomás: 12,61 bar (21 °C)
25,57 bar (54,4 °C)

Gőzsűrűség: Nincs adat

Relatív sűrűség, gáz: 3,43 (levegő=1,0)

Relatív sűrűség, cseppfolyósított gáz: Nincs adat

Oldékonyság

– Vízben: Nincs adat

– Szerves oldószerekben: Nincs adat

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet: > 750 °C

Bomlási hőmérséklet: > 250 °C

Kinematikai viszkozitás: Nincs adat

Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nincs adat

Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat

9.2.  Egyéb információk

Nincsenek.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1.  Reakciókészség

Reakciókészség: A  termék  az  alábbiakban  felsorolt  nem összeférhető  anyagok  (l.
10.5. pont) kivételével, különös reakciókészséget nem mutat.

10.2.  Kémiai  stabil itás

Stabilitás: A javasolt tárolási körülmények között stabil.
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10.3.  A veszélyes  reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók: Normál felhasználási körülmények között nincsenek.  Ne keverjük
oxigénnel vagy levegővel normál légköri nyomáson.

10.4.  Kerülendő körülmények

Helyzetek, melyeket kerülni kell: Égő cigaretta, nyílt láng, gyújtóforrások és hegesztés.

10.5.  Nem összeférhető  anyagok

Kerülendő anyagok: Frissen csiszolt  alumínium felületen exotermikus reakciót válthat
ki. Kémiailag reaktív fémek: kálium, kalcium-, porított alumínium,
magnézium, és cink.

10.6.  Veszélyes  bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: A  termék  égése  során  különböző  mérgező  égéstermékek,
hidrofluorsav, halid-sav képződhet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1.  A toxikológiai  hatásokra vonatkozó információ  

Akut toxicitás, Korrózió/irritáció

Akut toxicitás:  LC50 : 4 óra. (patkány) - > 800,000 ppm 
 LC50 : 4 óra (patkány) - > 540,000 ppm 
 LC50 : 4 óra (patkány) - > 500,000 ppm 

– Inhaláció: Nem osztályozott veszélyesként.

– Lenyelés: Nem osztályozott veszélyesként.

– Bőrön keresztül: Nem osztályozott veszélyesként.

Irritáció: Nem osztályozott veszélyesként.

Maró hatás: Nem osztályozott veszélyesként.

Szenzibilizáció: Nem osztályozott veszélyesként.

Ismételt dózisú toxicitás: HFC-125: Belélegzés (patkány) NOEL - > 50,000 ppm
HFC-143a: Belélegzés (patkány)  NOEL - > 50,000 ppm
HFC-134a: Belélegzés (patkány)  NOEL – 50,000 ppm 
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Rákkeltő hatás: Nem osztályozott veszélyesként.

Mutagenitás: Nem osztályozott veszélyesként.  

Reprodukciót károsító tulajdonság: Nem osztályozott veszélyesként.

Egyetlen expozíció utáni célszervi 
toxicitás(STOT):

Nem osztályozott veszélyesként.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT): 

Nem osztályozott veszélyesként.

Aspirációs veszély: Nem osztályozott veszélyesként.

Egyéb veszélyek: Fagyási sérüléseket okozhat a palackból kiáramló gáz.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1.  Toxic itás

Általános információk: A keverékre nincsenek adatok.

12.2.  Perzisztencia  és lebonthatóság

Általános információk: A keverékre nincsenek adatok.

12.3.  Bioakkumulációs  képesség

Információk a keverékről: Nincs információ.

log Pow Nincs információ.

12.4.  A talajban való mobil i tás

- Levegő: Nincs adat.

- Víz: Vízben kevéssé oldódik. Nagy mértékű megjelenése nem várható.

- Talaj: Nincs adat.

12.5.  A PBT-  és a vPvB-értékelés  eredményei

PBT- és a vPvB-értékelés: Nincsenek adatok.
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12.6.  Egyéb káros  hatások

Üvegház  hatású  gázokat  tartalmaz,  hozzájárulhat  a  globális
felmelegedéshez.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási  szempontok

13.1.  Hulladékkezelési  módszerek
Nem veszélyes hulladék. A természetbe ne jusson ki.
A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozhatnak.

Anyag:

Kerüljük az anyag környezetbe való jutását.
Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek
meghatározása a 72/2013.  (VIII.  27.) VM rendelet 1. sz.  melléklete szerint.  Ártalmatlanítása égetéssel
történhet.

Szennyezett csomagolóanyag:

Tekintettel arra, hogy az azonosító kódok alkalmazás specifikusak, ezért a felhasználó felelőssége ezek
meghatározása  a  72/2013.  (VIII.  27.)  VM  rendelet  1.  sz.  melléklete  szerint.  Ártalmatlanítása
újrahasznosítással történhet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1.  UN-szám UN3337

14.2.  Az  ENSZ szerinti  megfelelő szál l í tás i  megnevezés

Belföldi szállítás R 404A HŰTŐGÁZ

Nemzetközi szállítás REFRIGERANT GAS R 404A

14.3.  Szál l í tás i  veszélyességi  osztály(ok)

Osztályozási kód: 2A

Bárca: 2.2

14.4.  Csomagolás i  csoport  Nem vonatkozik.

14.5.  Környezeti  veszélyek

ADR/RID: Nincs

IMDG: Nincs

ADN: Nincs
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BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK és az (EU) 2015/830 rendelete szerint

R-404A Felülvizsgálat: 2018. 12. 20.

14.6.  A felhasználót  érintő különleges  óvintézkedések

ADR Szállítási kategória: 3
Alagútkorlátozási kód: (C/E)
Veszélyt jelölő szám: 20
Korlátozott mennyiség: 120 ml
Engedményes mennyiség: E1
Különleges előírás(ok): CV9 CV10 CV36

A küldeménydarabokat nem szabad dobálni és ütődésnek kitenni.
A  tartályokat  a  járműben  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  se  fel  ne
borulhassanak, se le ne eshessenek. 
A palackokat a jármű vagy a konténer hossztengelyével párhuzamosan
vagy  arra  merőlegesen  kell  fektetni,  a  homlokfal  közelében  levő
palackokat azonban a hossztengelyekre merőlegesen (keresztirányban)
kell elhelyezni. A rövid és nagy átmérőjű (kb. 30 cm és annál nagyobb)
palackokat  hosszirányban  is  el  lehet  helyezni,  de  a  zárókupakokat  a
jármű vagy a konténer közepe felé kell irányítani. A kellően stabil és a
felborulás ellen védő szerkezetben szállított palackokat állítva is el lehet
helyezni.  A fekvő palackokat  biztonságosan és alkalmas módon ki kell
ékelni, le kell rögzíteni vagy erősíteni, hogy ne mozdulhassanak el.
A  küldeménydarabokat  célszerű  nyitott  vagy  jól  szellőző  járműbe,  ill.
nyitott  vagy jól  szellőző  konténerbe rakni.  Ha ez  nem lehetséges  és a
küldeménydarabokat  más  fajta  fedett  járműben,  ill.  zárt  konténerben
szállítják,  a  jármű,  ill.  a  konténer  rakománytér  ajtaját  a  következő,
legalább 25 mm magas betűkkel írt felirattal kell megjelölni:
„FIGYELEM! NINCS SZELLŐZÉS, ÓVATOSAN NYITNI!”
Ezt a feliratot a feladó által alkalmasnak tartott nyelven kell feltüntetni.

IMDG EmS-kód: F-C, S-V
Elhelyezési kategória: Category A
Elkülönítés: -
Tulajdonságok és megjegyzések (EN): Liquefied, non-flammable, 
colourless gas with a faint ether-like odour. Heavier than air (1.06). Very 
high exposures may cause anaesthetic effects and asphyxiation.

ICAO Korlátozott mennyiség: tiltott
Utasszállító gépen szállítható: 75 kg (200)
Teherszállító gépen szállítható: 150 kg (200)

14.7.  A MARPOL-egyezmény I I .  mel léklete  és az IBC szabályzat  szerinti  ömlesztett  
szál l ítás

Nem vonatkozik.

Oldalszám:11/13



BIZTONSÁGI ADATLAP
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

 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 (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól
 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról
 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 

Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi 
alkalmazásának egyes kérdéseiről

 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának 
egyes kérdéseiről

 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 
módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 
Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

 34/2001. (X. 12.) KöViM rendelet a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő 
szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi 
Jegyzőkönyv (,,MARPOL 1973/1978.'') mellékleteinek kihirdetéséről

 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól

15.2.  Kémiai  biztonsági  értékelés
A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A  fulladás  veszélye  sokszor  nem  eléggé  hangsúlyozott,  emiatt  az  esetleges  képzésen  hangsúlyozzuk
ennek veszélyességét. A felhasználóknak tanítsuk meg az újraélesztés technikáját.
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A 2.  és 3.  szakaszban szereplő H-mondatok tel jes  szövege:
H220       Rendkívül tűzveszélyes gáz. 
H280       Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

A 3.  szakaszban szereplő rövidítések szövege:
Flam. Gas. Tűzveszélyes gázok
Press. Gas Nyomás alatt levő gázok

Jelen  biztonsági  adatlap  megfelel  az  (EU)  2015/830  rendelet  mellékletében  és  az  1272/2008/EK
rendeletben meghatározott  követelményeknek,  az előzőekben kiadott biztonsági adatlapjának minden
pontja megváltozott.

Ez  az  adatlap  kiegészíti,  de  nem  helyettesíti  a  felhasználási  műszaki  feljegyzéseket.  A  tartalmazott
felvilágosítások az adott  termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak a jelzett időpontban. Az adatok
jóhiszeműen  vannak  megadva.  A  felhasználók  figyelmét  egyébként  felhívjuk  azokra  az  esetleges
veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszerű használatból adódhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem
menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó
minden  felelősséget  visel  a  termék  használatával  kapcsolatos  óvintézkedéseket  illetően.  A  megjelölt
óvintézkedések együttese csak azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót megfelelni az őt terhelő
kötelezettségeknek.  A felsorolás nem tekinthető kizárólagosnak.  A címzett  köteles meggyőződni arról,
hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.

A BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE
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