
BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EK é� s az (EU) 2020/878 réndélété szérint

R436v
Kiada� s kélté: 2015. 01. 28.

Félü lvizsga� lat: 2022.11.02. Va� ltozat: 4.00

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

Kéréskédélmi élnévézé� s: R436v
Anyag/Kévéré�k: Kévéré�k

1.2.  Az  anyag  vagy  keverék  megfelelő  azonosított  felhasználásai,  i l letve  el lenjavall t  
felhasználásai

Azonosí�tott félhaszna� la� s (ok): Hü/ to/ ga� z.

1.3.  A biztonsági  adatlap szál l ítójának adatai
Ké�szí�to/ /Forgalmazo� : Frigostar Réfrigérants  Kft.

cí�m: H-6763 Szatymaz Kossüth ü. 12.
téléfon: +36-62-283-481  
fax: +36-62-583-550
é-mail: salés@frigostar.hü

1.4.  Sürgősségi  telefonszám Egé�szsé�gü gyi Toxikolo� giai Ta� jé�koztato�  Szolga� lat
1096 Büdapést, Nagyva� rad té� r 2.
Tél.: (1) 476-6464

24 o� ra� s ü gyélét: 06 80 20 11 99 (dí�jméntésén hí�vhato�  zo ld sza� m)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1.  Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008/EK rendelet szerint:

Fizikai vészé� lyék: Tü/ zvészé� lyés ga� z: 1. Katégo� ria (Flam. Gas. 1, H220)

Nyoma�s alatt lé� vo/  ga� z: Cséppfolyo� sí�tott ga� z (Préss. Gas, H280)

A H-mondatok téljés szo végé� t la� sd 2.2. é� s a 16. szakaszban.
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2.2.  Címkézési  elemek

1272/2008/EK rendelet szerint:

Piktogramok:

Figyelmeztetés:

Vészé� ly

Figyelmeztető mondatok:

H220 Réndkí�vü l tü/ zvészé� lyés ga� z. 

H280 Nyoma�s alatt lé� vo/  ga� zt tartalmaz; ho/  hata� sa� ra 
robbanhat. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102        Gyérmékékto/ l élza� rva tartando� . 

P210 Ho/ to/ l, forro�  félü létékto/ l, szikra� to� l, nyí�lt la� ngto� l é� s 
ma� s gyü� jto� forra� sto� l ta� vol tartando� . Tilos a 
doha�nyza� s.

P211        Tilos nyí�lt la� ngra vagy ma� s gyü� jto� forra� sra 
pérmétézni. 

P251       Né lyükassza ki vagy é�géssé él, mé�g haszna� lat üta�n 
sém.

P377 EB go/  sziva� rgo�  ga� z: Csak akkor szabad a tü zét oltani, 
ha a sziva� rga� s biztonsa� gosan mégszü ntéthéto/ . 

P381 Még kéll szü ntétni az o sszés gyü� jto� forra� st, ha éz 
biztonsa� gosan mégtéhéto/ . 

P403 Jól szellőző helyen tárolandó.

P410+P412 Napfé�nyto/ l vé�déndo/ . Ném é� rhéti 50°C/122°F 
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ho/ mé�rsé�klétét méghalado�  ho/ . 

2.3.  Egyéb veszélyek
Fizikai vészé� lyék: Cséppfolyo� s  ga� z.  Néhézébb  mint  a  lévégo/ , 

o sszégyü/ lhét a mé� lyébb hélyékén sziva� rga� s ésété�n.

A PBT-, vPvB-é� rté�kélé� s a 12. szakaszban olvashato� .

Endokrin hata� sok A kévéré�k ném tartalmaz olyan éndokrin ka� rosí�to�  tülajdonsa�gü�  
anyagot, amélyét béfoglaltak az 59. cikk (1) békézdé� sé szérinti 
o sszéa� llí�tott jégyzé�kbé. 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.2.  Keverékek

Összetevő 
megnevezése

EK-szám
REACH 

regisztrációs-
szám

CAS-
szám

Indexszám
Töme

g %
Osztályozás 

(1272/2008/EK)
SCL, ATE, M-faktor

Izobüta� n 200-
857-2

01-
2119474691-32

- 601-004-
00-0

≤ 50 Flam. Gas 1, H220
Préss. Gas 

-

Propa�n 200-
827-9

01-
2119486944-21

74-
98-6

601-003-
00-5

≤ 50 Flam. Gas 1, H220
Préss. Gas 

-

A H-mondatok téljés szo végé a 16. szakaszban olvashato� .

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1.  Az elsősegély-nyújtási  intézkedések ismertetése
Orvosi béavatkoza� s: Azonnali  orvosi  béavatkoza� s  füllada� s,  fagya� s,  é�gé� s  ésété�bén 

szü ksé�gés. 

Bélé�gzé� s: A sé� rü ltét vigyü k friss lévégo/ ré, ké�nyélmés fé� lig ü lo/  hélyzétbé kéll 
féktétni. Ero/ kiféjté� st ném vé�gézhét, szoros rühadarabjait még kéll 
lazí�tani.  Biztosí�tsünk  sza�ma� ra  nyügalmat!  OB vjük  a  léhü/ lé� sto/ l! 
Lé�gzé� skimarada� s  ésété�n  azonnali  lé�gzé� sta� mogata� s,  adott  ésétbén 
méstérsé�gés  lé� gzé� s  (léhéto/ lég oxigé�nnél)  alkalmaza� sa  szü ksé�gés! 
Né lé� légéztéssü k sza� jbo� l-sza� jba! Tarto� s tü néték ésété�n fordüljünk 
orvoshoz.

Lényélé�s: Ném szü ksé�gés béavatkoza� s.

Bo/ r:
– fagya� s:

A cséppfolyo� sí�tott anyag a pa� rolga� si ho/ t a téstbo/ l élvonva fagya� si 
sé� rü lé� sékét okoz. Az élfagyott téstré�székét ném szabad do rzso lni! 
Stéril  ko tszérrél  kéll  béfédni  é� s  é� gé� si  sé� rü lé� ské�nt  kéll  kézélni. 
Lassan mélégí�tsü k fél a sé� rü lt téstré�szt. Azonnal hí�vjünk orvoshoz.

– é�gé� s: Nagy  ménnyisé�gü/  hidég  ví�zzél  azonnal  hü/ tsü k  lé  az  é� gétt 
téstfélü létét. Ta�volí�tsük él a félü létro/ l a rühadarabokat, é�kszérékét, 
ha  ézék  ném  tapadnak  a  bo/ rfélü léthéz.  A  bo/ rho z  tapadt  rüha� t, 
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é�kszért  élta� volí�tani  tilos!  Az  é�gétt  téstfélü létét  ésétlég  stéril 
ko tszérrél lé léhét fédni. Azonnal hí�vjünk orvost.

Szém: A kontaktléncsé�két ta�volí�tsük él, majd a szémhé� jszé� lék szé� thü� za� sa 
méllétt  ví�zsüga� rral  o blí�tsü k  ki  a  szémét  é� s  mossük  légala�bb  15 
pércig. Fordüljünk orvoshoz.

4.2.  A legfontosabb – akut és  késleltetett – tünetek és hatások
Bélé�gzé� s: Kis  koncéntra� cio� ban,  (1%,  1000  ppm)  a� lmossa�got  okoz  né�ha� ny 

pércén bélü l.
10%-os  koncéntra� cio�  félétt  féjfa� ja� st,  gyéngésé�gét,  bo� dülatot, 
a� lmatlansa� got, ké�kü lé� st, ha� nyingért okoz. 
Nagyon  magas  koncéntra� cio� ban  a  lévégo/ t  kiszorí�tva  füllada� st 
okozhat.

Lényélé�s: Ném va� rhato� .
Bo/ r: Folyé�kony a� llapotban fagya� si sé� rü lé� sékét okoz.

Szém: Folyé�kony a� llapotban fagya� si sé� rü lé� sékét okoz.
Ké�sléltététt hata� sok: Ném va� rhato� .

4.3.  A szükséges  azonnali  orvosi  el látás és különleges el látás  jelzése
Mégjégyzé� sék az orvos ré�szé� ré: Tü néti kézélé� s javasolt. 

Münkahélyén tartando�  spécia� lis 
észko zo k: 

Ném szü ksé�gés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1.  Oltóanyag
Alkalmazhato�  olto� anyag: Sza� raz olto�  por, szé�n-dioxid (CO2), olto� hab, homok.

Ném alkalmazhato�  olto� anyag: Nagynyoma� sü�  ira� nyí�tott  ví�zsüga� r,  mély  a  tü/ z  tovatérjédé� sé� t 
okozhatja.

5.2.  Az anyagból vagy a keverékből  származó különleges veszélyek
Kü lo nlégés kocka� zat: A  térmé�k  é�gé� sé  sora� n  kü lo nbo zo/  mé� rgézo/  é�gé� stérmé�kék,  szé�n-

monoxid, szé�n-dioxid, szé�nhidrogé�nék ké�pzo/ dnék. Ezék bélé�gzé�sé 
nagyon  vészé� lyés,  kü lo no sén  za� rt  té� rbén,  vagy  magas 
koncéntra� cio� ban.

5.3.  Tűzoltóknak szóló javaslat
Spécia� lis vé�do/ félszérélé� s 
tü/ zolto� knak:

Izola� cio� s  lé�gzé�své�do/  ké�szü lé�k (EN 14593-1), téljés vé�do/ rüha (EN 
14605)

Egyé�b: Még  kéll  szü ntétni  a  ga� zo mlé� st.  A  tü/ z  élolta� sa,  miko zbén  a  ga� z 
o mlik, réndkí�vü l vészé� lyés. A ga� z néhézébb a lévégo/ né� l, ézé� rt a talaj 
ménté�n szé� ttérjédhét é� s aka� r nagyobb ta�volsa� gro� l is bélobbanhat.
A ga� z a lévégo/ vél robbano�  élégyét ké�pézhét. 
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A tü/ z ho/ jé a palackon bélü l gyors nyoma� sno vékédé� st okozhat, é� s a 
palack félrobbanhat. 
A tü/ zté� rto/ l biztonsa� gos ta�volsa� gban lévo/  ga� ztarta� lyokat azonnal él 
kéll ta� volí�tani, ha éz ném léhétsé�gés, ví�zsüga� rral hü/ téni kéll. 
Né haszna� ljünk ví�zsügarat a tü/ zbén a� llo�  tarta� lyokra. 
Az  é�go/  ga� zpalackot  né  féktéssü k  él,  mért  ékkor  folyadé�kga� z 
kézdhét é�gni. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1.  Személyi  óvintézkedések,  egyéni védőeszközök és vészhelyzeti el járások
Szémé� lyékré vonatkozo�  
inté� zkédé�sék:

UJ rí�tsü k ki a térü létét!
Azonnal szü ntéssü nk még mindén gyü� jto� forra� st! Szü ntéssü k még a 
ga� zsziva� rga� st!  Biztosí�tsünk  mégfélélo/  széllo/ zé� st!  Az  é� rintétt 
térü létén, illétvé szé� lira�nyban a ka� rélha� rí�ta� st vé�gzo/  szémé� lyzétén 
kí�vü l  ma� s  ném  tarto� zkodhat!  A  szémé� lyék  kiménékí�té� sé� t 
szé� lira�nnyal  szémbén  kéll  vé�gréhajtani.  A  ka� rélha� rí�ta� si 
münka� latokat csak mégfélélo/ én ké�pzétt  szakémbérék vé�gézhétik; 
nékik izola� cio� s lé� gzé� své�do/  ké� szü lé�két (EN 14593) kéll visélni. 

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések
Ko rnyézétvé�délmi inté�zkédé�sék: Pro� ba� ljük  méga� llí�tani  a  ga� zsziva� rga� st.  Sza� razfo ldo n  a 

vészé� lyéztététt térü létét lé kéll za� rni. Nagy biztonsa� gi o vézétét kéll 
kialakí�tani. 
Még kéll  akada� lyozni  az  anyag ko rnyézétbé  valo�  jüta� sa� t,  fo/ lég  a 
mé� lyébbén fékvo/  térü létékén, ahol o sszé tüd gyü/ lni.
EB rtésí�téni kéll a hélyi hato� sa�got (tü/ zolto� sa� g, katasztro� favé�délém).

6.3.  A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés  módszerei  és  anyagai
Szénnyézé� sméntésí�té� si mo� dszérék: Ki kéll széllo/ ztétni a lé� gtérét.

6.4.  Hivatkozás  más szakaszokra
Egyé�ni vé�do/ észko zo k: La� sd a 8. szakaszban.

Hülladé�kkézélé�s: La� sd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1.  A biztonságos kezelésre i rányuló óvintézkedések
Aja� nla� sok a biztonsa�gos kézélé� sré: A  térmé�két  csak  mégfélélo/ én  ké�pzétt  szakémbér  kézélhéti! 

Mégfélélo/  széllo/ ztété�s  méllétt  haszna� ljük.  Vé�do/ késztyü/ t, 
lé�gzo/ ké� szü lé�két kéll biztosí�tani, ha a ga� zkia� ramla� s vészé� lyé fénna� ll 
(l. 8. szakasz).

Tü/ z- é� s robbana� své�délém: Münka  ko zbén  doha�nyozni  ném  szabad,  mindén  olyan 
tévé�kénysé�g,  szérsza�m  haszna� lata� t  él  kéll  kérü lni,  amély  szikra� t 
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okozhat! Tartsük a palackot jo� l  széllo/ zo/  hélyén. Kérü ljü k a ho/  é� s 
gyü� jto� forra� sokat, éro/ s oxida� lo� szérékét é� s nagynyoma� sü�  oxigé�nt. Az 
éléktrosztatiküs  félto lto/ dé�sék  élkérü lé� sé  é� rdéké�bén  a 
béréndézé� sékét fo ldélni kéll,  a robbana� svészé� lyés té� rsé�gbén csak 
mégfélélo/  vé�délmi  fokozatü�  éléktromos  észko z,  béréndézé� s 
haszna� lhato� .

Higié�niai élo/ í�ra� sok: A  térmé�k  kapcsolatba  kérü lo/  szémé� lyék  a  münkahélyi  higié�niai 
élo/ í�ra� sokat  bé  kéll  tartsa�k.  A  térmé�k  kézélé�sé� t  ko véto/ én, 
münkako zi  szü nétékbén,  é� tkézé� s  élo/ tt,  münkavé�gzé�s  üta�n  mélég 
vizés ké�z- é� s arcmosa� s szü ksé�gés. 

7.2.  A biztonságos tárolás feltételei ,  az  eset leges  összeférhetet lenséggel  együtt
Mü/ szaki inté�zkédé�sék/Ta� rola� si 
ko rü lmé�nyék:

Csak  za� rt  réndszérbén  ta� rolhato� ,  réndszérésén  a  to mo rsé�gé� t 
élléno/ rizni  kéll.  Kiza� ro� lag  az  érédéti  csomagola� sa�ban  ta� roljük. 
Szorosan léza� rva tartando� . 
OB vjük süga� rzo�  ho/ to/ l é� s napsüga� rza� sto� l. 
A  palackokat,  konté�nérékét  fü ggo/ légés  hélyzétbén  ta� roljük, 
élkérü lvé, hogy folyadé�kfa� zis né é� rintkézzén a ga� zfa� zisra térvézétt 
ré� székkél. Né éngédjü k, hogy a ho/ mé� rsé�klét 50 °C fo lé�  émélkédjén. 
Haszna� lat  üta� n za� rjük él  az élvé� téli szélépét.  Biztosí�tsünk szikra-
biztos ko rü lmé�nyékét.

OJ sszéfé� rhététlén anyagok: Ero/ s oxida� lo� szérék, magas oxigé�n tartalmü�  anyagok.

7.3.  Meghatározott végfelhasználás  (végfelhasználások)
Kü lo nlégés félhaszna� la� sok: Nincs.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1.  El lenőrzési  paraméterek
A  térmé�k  a  ném  tartalmaz  olyan  o sszétévo/ két,  amélyék  a  ké�miai  ko� roki  té�nyézo/ k  hata� sa�nak  kitétt 
münkava� llalo� k  égé� szsé�gé�nék  é�s  biztonsa� ga�nak  vé�délmé� ro/ l  szo� lo�  5/2020.(II.6.)  ITM  réndélét  szérint 
münkahélyi éxpozí�cio� s hata� ré� rté�kkél réndélkéznék.

Veszélyes anyagok koncentrációjának munkahelyi levegőben megengedett határértékei

Nincsénék.

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei

Vizeletben: 

Nincs élo/ í�rt hata� ré� rté�k.

Vérben: 

Nincs élo/ í�rt hata� ré� rté�k.
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8.2.  Az expozíció el lenőrzése
Mü/ szaki inté�zkédé�sék: A ga� zt né lé� légézzü k bé! Kérü ljü k a cséppfolyo� s ga� z szémbé vagy 

bo/ rré  jüta� sa� t!  Biztosí�tsünk  mégfélélo/  széllo/ zé� st!  Csak  za� rt, 
sziva� rga� sméntés réndszérbén haszna� ljük. A doha� nyza� s,  nyí�lt  la�ng 
haszna� lata é� s a szikraké�pzo/ dé�ssél ja� ro�  tévé�kénysé�g vé�gzé� sé tilos!

Higié�niai élo/ í�ra� sok: Münka ko zbén é� télt-italt  fogyasztani,  doha�nyozni  ném szabad!  A 
térmé�k kézélé� sé� t ko véto/ én, münkako zi szü nétékbén, é� tkézé�s élo/ tt, 
münkavé�gzé�s üta�n mélég vizés ké�zmosa� s szü ksé�gés. 

Egyéni védőeszközök

Szém-/ arcvé�délém: EN  166  szabva�ny  szérinti  5.  jélzo/ sza�mü�  oldalvé�do/ vél  élla� tott 
vé�do/ szémü végét vagy arcvé�do/  pajzsot aja� nlott visélni. 

Bo/ rvé�délém

Ké�zvé�délém: Kérü ljü k a ké� zzél valo�  é� rintkézé�st, EN 511 szabva� nynak mégfélélo/  
kontakt hidég éllén vé�do/  késztyü/ t aja� nlott visélni. 

Egyé�b: Hosszü�  üjjü�  antisztatiküs rüha� t  é� s  antisztatiküs vé�do/ la� bbélit  (EN 
ISO 20345) kéll visélni.

Lé�gütak vé�délmé: Ga�zsziva� rga� s  ésété�n EN 14593 szabva� ny szérinti  sü/ rí�tétt-lévégo/ s 
lé�gzo/ ké� szü lé�k haszna� lata aja� nlott.

A  jélén  vé�do/ észko zo k  csak  aja�nla� sok,  ézék  ném  tüdja�k  figyélémbé  vénni  a  konkré� t  félhaszna� la� si 
ko rü lmé�nyékét.  A  mégfélélo/  vé�do/ észko zt  mindén  ésétbén  a  münkahélyi  kocka� zaté� rté�kélé� s  é� s 
kocka� zatbécslé� s alapja� n kéll méghata� rozni. A késztyü/  kiva� laszta� sa� na� l végyé fél a kapcsolatot a késztyü/  
gya� rto� ja� val é� s mindén ko rü lmé�ny figyélémbé vé� télé�vél hata� rozza� k még a késztyü/  anyaga� t é� s vastagsa� ga� t. 

Környezeti expozíció-el lenőrzések
A ko rnyézéti éxpozí�cio�  élléno/ rzé� sé: Kérü ljü k él hogy a ga� z csatorna� kba, félszí�n alatti ví�zbé é� s  talajba 

jüthasson.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1.  Az alapvető fizikai  és  kémiai  tulajdonságokra vonatkozó információk
Fizikai a� llapot (20 °C): Ga� z

Szí�n: Szí�ntélén

Szag: Karaktérés szagü�

Tulajdonság Érték

pH (20 °C): Ném é�rtélmézhéto/

Olvada� spont/fagya� spont: Nincs adat
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Kézdéti forra� spont é� s forra� si tartoma� ny: Nincs adat

Lobbana� spont: Nincs adat

Pa� rolga� si sébéssé�g: Nincs adat

Tü/ zvészé� lyéssé�g: Tü/ zvészé� lyés ga� z: 1. Katégo� ria

Félso/ /also�  gyüllada� si hata� r vagy robbana� si tartoma�nyok:

– also�  robbana� si hata� r: Nincs adat

– félso/  robbana� si hata� r: Nincs adat

Go/ znyoma�s (40 °C): Nincs adat

Rélatí�v sü/ rü/ sé� g, ga� z: 2.05 (lévégo/ =1) (izobüta�n é� rté�ké)

Rélatí�v sü/ rü/ sé� g, cséppfolyo� sí�tott ga� z: Nincs adat

Oldé�konysa� g:

– Ví�zbén: Nincs adat

– Szérvés oldo� szérékbén: Nincs adat

Mégoszla� si ha�nyados: n-oktanol/ví�z: Nincs adat

OJ ngyüllada� si ho/ mé�rsé�klét: Nincs adat

Bomla� si ho/ mé� rsé�klét: Nincs adat

Kinématikai viszkozita� s: Nincs adat

Robbana� svészé� lyés tülajdonsa�gok: Nincs adat

Oxida� lo�  tülajdonsa� gok: Ném oxida� lo�

9.2.  Egyéb információk
Nincsénék.

10. SZAKASZ: Stabil itás és reakciókészség
10.1.  Reakciókészség
Réakcio� ké� szsé�g: A  térmé�k  az  ala� bbiakban félsorolt  ném o sszéfé� rhéto/  anyagok  (l. 

10.5. pont) kivé� télé�vél, kü lo no s réakcio� ké� szsé�gét ném mütat.

10.2.  Kémiai  stabi l itás
Stabilita� s: A javasolt ta� rola� si ko rü lmé�nyék ko zo tt stabil.

10.3.  A veszélyes  reakciók lehetősége
Vészé� lyés réakcio� k: Norma� l félhaszna� la� si ko rü lmé�nyék ko zo tt nincsénék.
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10.4.  Kerülendő körülmények
Hélyzéték, mélyékét kérü lni kéll: Gyü� jto� forra� sok, nyí�lt la� ng, szikra.

10.5.  Nem összeférhető anyagok
Kérü léndo/  anyagok: Ero/ s oxida� lo� szérék.

10.6.  Veszélyes bomlástermékek
Vészé� lyés bomla� stérmé�kék: A  térmé�k  é�gé� sé  sora� n  kü lo nbo zo/  mé� rgézo/  é�gé� stérmé�kék,  szé�n-

monoxid, szé�n-dioxid, szé�nhidrogé�nék ké�pzo/ dnék.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1.  A toxikológiai  hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás, Marás/irritáció

– Bo/ r: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

– Inhala� cio� : Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

– Lényélé�s: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Ném szénzibiliza� lo� .

Csírasejt mutagenitás: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

 

Rákkeltő hatás: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

 

Reprodukciós toxicitás: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

Egyetlen expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT): Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt. 
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Ismétlődő expozíció utáni célszervi 
toxicitás (STOT): Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

Aspirációs veszély: Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

11.2 Egyéb veszélyekkel  kapcsolatos  információk
Endokrin ka� rosí�to�  tülajdonsa� gok La� sd 2.3 szakaszban. 

Egyé�b ka� ros hata� sok: Ném ismérték.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1.  Toxicitás
Ném oszta� lyozott vészé� lyéské�nt.

AB ltala� nos informa� cio� k: Nincsénék.

12.2.  Perzisztencia és lebonthatóság
AB ltala� nos informa� cio� k: Nincs adat.

12.3.  B ioakkumulációs képesség
Informa� cio� k az anyagro� l: Nincs informa�cio� .

12.4.  A talajban való mobi l i tás
- Lévégo/ : A  nagy  pa� rolga� s  miatt  a  lévégo/ bén  jélénik  még  é� s  a  lé� gko ri 

viszonyoknak  mégfélélo/ én  oszlik  él.  Gyorsan  bomlik  fotoké�miai 
réakcio� k sora�n.

- Ví�z: Gyorsan élpa� rolog.

- Talaj: Gyorsan élpa� rolog.

12.5.  A PBT- és a vPvB-értékelés  eredményei
PBT- é� s a vPvB-é� rté�kélé� s: Nincsénék adatok.

12.6.  Endokrin károsító tulajdonságok
La� sd 2.3 szakaszban.

12.7.  Egyéb káros  hatások
Nincsénék.
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási  szempontok
13.1.  Hulladékkezelési  módszerek
Ném szabad olyan hélyékré béjütnia, ahol fénn a� ll égy robbana� ské�pés ga� z-lévégo/ kévéré�k kialaküla� sa� nak 
vészé� lyé.  A  félhaszna� lt  ga� zt  égy  la� ngvisszacsapa� s  ga� tlo� val  élla� tott  é�go/ n  kérésztü l  él  kéll  é� gétni.  Né 
a� ramoltassük olyan csatorna� ba, pincé�bé, münkago do rbé, vagy hasonlo�  hélyré, ahol vészé� lyés léhét a ga� z 
félgyü lémlé�sé. 
A  térmé�k  hülladé�kai  é� s  a  vélé  szénnyézétt  csomagolo� anyagok a  225/2015.  (VIII.  7.)  Korm.  réndélét 
hata� lya ala�  tartozhatnak. 

Anyag:

Kérü lni kéll az anyag ko rnyézétbé valo�  jüta� sa� t.
Tékintéttél arra, hogy az azonosí�to�  ko� dok alkalmaza� s spécifiküsak, ézé� rt a félhaszna� lo�  félélo/ ssé�gé ézék 
méghata� roza� sa a 72/2013. (VIII. 27.) VM réndélét 1. sz. méllé�klété szérint. Javasolt az azonosí�to�  16 05 04 
ko� d. 

Szennyezett csomagolóanyag:

Tékintéttél arra, hogy az azonosí�to�  ko� dok alkalmaza� s spécifiküsak, ézé� rt a félhaszna� lo�  félélo/ ssé�gé ézék 
méghata� roza� sa  a  72/2013.  (VIII.  27.)  VM  réndélét  1.  sz.  méllé�klété  szérint.  AB rtalmatlaní�ta� sa 
ü� jrahasznosí�ta� ssal to rté�nhét.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1.  UN-szám

Kisméretű gáztartályokban történő 
szállítás esetén

Gázpalackokban történő szállítás 
esetén

UN-sza�m: UN2037 UN3161

14.2.  Az  ENSZ szerinti megfelelő szál l í tás i  megnevezés
Bélfo ldi 
sza� llí�ta� s:

GAB ZZAL TOJ LTOJ TT KISMEB RETUO  
TARTAB LYOK (GAB ZPATRONOK) 

CSEPPFOLYOB SIBTOTT  GAB Z,  GYUB LEB KONY, 
M.N.N. (Izobüta� n; Propa� n)

Némzétko zi 
sza� llí�ta� s:

RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS 
(GAS CARTRIDGES)

LIQUEFIED  GAS,  FLAMMABLE,  N.O.S. 
(Isobütané; Propané)

14.3.  Szál l í tás i  veszélyességi  osztály(ok)
Oszta� lyoza� si ko� d 5F 2F

Ba� rca 2.1 2.1

14.4.  Csomagolás i  csoport
Nincs Nincs

14.5.  Környezeti veszélyek
ADR/RID Nincs Nincs

IMDG Nincs Nincs
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ADN Nincs Nincs

14.6.  A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
ADR/RID Sza� llí�ta� si katégo� ria: 2 

Alagü� tkorla� toza� si ko� d: (D) 
Vészé� lyt jélo lo/  sza�m: –
Korla� tozott ménnyisé�g: 1 L
Engédmé�nyés ménnyisé�g: E0
Kü lo nlégés élo/ í�ra� s(ok): CV9 CV12 S2

Sza� llí�ta� si katégo� ria: 2
Alagü� tkorla� toza� si ko� d: (B/D)
Vészé� lyt jélo lo/  sza�m: 23
Korla� tozott ménnyisé�g: 0
Engédmé�nyés ménnyisé�g: E0
Kü lo nlégés élo/ í�ra� s(ok): CV9 CV10 CV36

A  kü ldémé�nydarabokat  ném  szabad 
doba� lni é� s ü to/ dé� snék kiténni.
A  tarta� lyokat  a  ja� rmü/ bén  ü� gy  kéll 
élhélyézni,  hogy sé fél né borülhassanak, 
sé lé né éshéssénék. 
A  palackokat  a  ja� rmü/  vagy  a  konté�nér 
hosszténgélyé�vél  pa� rhüzamosan  vagy 
arra  méro/ légésén  kéll  féktétni,  a 
homlokfal  ko zélé�bén  lévo/  palackokat 
azonban a hosszténgélyékré méro/ légésén 
(kérésztira�nyban) kéll élhélyézni. A ro vid 
é� s  nagy  a� tmé�ro/ jü/  (kb.  30  cm  é�s  anna� l 
nagyobb)  palackokat  hosszira� nyban is  él 
léhét  hélyézni,  dé  a  za� ro� küpakokat  a 
ja� rmü/  vagy  a  konté�nér  ko zépé  félé�  kéll 
ira�nyí�tani. A kéllo/ én stabil é� s a félborüla� s 
éllén  vé�do/  szérkézétbén  sza� llí�tott 
palackokat  a� llí�tva  is  él  léhét  hélyézni.  A 
fékvo/  palackokat  biztonsa� gosan  é�s 
alkalmas  mo� don  ki  kéll  é�kélni,  lé  kéll 
ro gzí�téni  vagy  éro/ sí�téni,  hogy  né 
mozdülhassanak él.
A  kü ldémé�nydarabokat  cé� lszérü/  nyitott 
vagy jo� l széllo/ zo/  ja� rmü/ bé, ill. nyitott vagy 
jo� l  széllo/ zo/  konté�nérbé rakni. Ha éz ném 
léhétsé�gés é� s a kü ldémé�nydarabokat ma� s 
fajta  fédétt  ja� rmü/ bén,  ill.  za� rt 
konté�nérbén  sza� llí�tja�k,  a  ja� rmü/ ,  ill.  a 
konté�nér  rakoma� nyté� r  ajtaja� t  a 
ko vétkézo/ ,  légala� bb  25  mm  magas 
bétü/ kkél í�rt félirattal kéll mégjélo lni:

„FIGYELEM! NINCS SZELLOO ZEB S, 
OB VATOSAN NYITNI!”

Ezt a féliratot a félado�  a� ltal alkalmasnak 
tartott nyélvén kéll féltü ntétni.

IMDG EmS-ko� d: F-D, S-U
Elhélyézé� si katégo� ria: Catégory B SW2

EmS-ko� d: F-D, S-U
Elhélyézé� si katégo� ria: Catégory D SW2
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Tülajdonsa�gok é� s mégjégyzé�sék (EN): 
Normally contain mixtürés of liqüéfiéd 
bütané and propané in varioüs 
proportions for üsé in camping stovés, 
étc.
Elkü lo ní�té� si csoport: -

ICAO Korla� tozott ménnyisé�g: 1 KG (Y203)
Utassza� llí�to�  gé�pén sza� llí�thato� : 1 KG (203)
Téhérsza� llí�to�  gé�pén sza� llí�thato� : 15 kg 
(203)

Korla� tozott ménnyisé�g: tiltott
Utassza� llí�to�  gé�pén sza� llí�thato� : tiltott
Téhérsza� llí�to�  gé�pén sza� llí�thato� : 150 kg 
(200)

14.7.  Az  IMO szabályzat szerinti ömlesztett szál l ítás
Ném vonatkozik

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

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

 Az Eüro� pai Parlamént é� s a Tana� cs 1907/2006/EK réndélété (2006. décémbér 18.) a végyi 
anyagok régisztra� la� sa� ro� l, é� rté�kélé� sé� ro/ l, éngédé� lyézé� sé� ro/ l é� s korla� toza� sa� ro� l

 A Bizottsa� g (EU) 2020/878 réndélété a végyi anyagok régisztra� la� sa� ro� l, é� rté�kélé� sé� ro/ l, 
éngédé� lyézé� sé� ro/ l é� s korla� toza� sa� ro� l (REACH) szo� lo�  1907/2006/EK éüro� pai parlaménti é� s 
tana� csi réndélét II. méllé�klété�nék mo� dosí�ta� sa� ro� l.

 2000. é� vi XXV. to rvé�ny a ké�miai biztonsa�gro� l
 44/2000. (XII. 27.) Eü M réndélét a vészé� lyés anyagokkal é� s a vészé� lyés ké� szí�tmé�nyékkél 

kapcsolatos égyés élja� ra� sok, illétvé tévé�kénysé�gék szaba� lyairo� l
 2012. é� vi CLXXXV. to rvé�ny a hülladé�kro� l
 72/2013. (VIII.27.) VM réndélét a hülladé�kjégyzé�kro/ l
 225/2015. (VIII. 7.) Korm. réndélét a vészé� lyés hülladé�kkal kapcsolatos égyés tévé�kénysé�gék 

ré� szlétés szaba� lyairo� l
 25/2000. (IX. 30.) Eü M-SzCsM égyü ttés réndélét a münkahélyék ké�miai biztonsa�ga� ro� l
 18/2008. (XII. 3.) SZMM réndélét az égyé�ni vé�do/ észko zo k ko vétélmé�nyéiro/ l é� s 

mégfélélo/ sé�gé�nék tanü� sí�ta� sa� ro� l
 177/2017. (VII. 5.) Korm. réndélét A Vészé� lyés AB rük Némzétko zi Bélví�zi Sza� llí�ta� sa� ro� l szo� lo�  

Eüro� pai Méga� llapoda� shoz (ADN) csatolt Szaba� lyzat kihirdété�sé� ro/ l, valamint a bélfo ldi 
alkalmaza� sa� nak égyés ké� rdé� séiro/ l

 178/2017. (VII. 5.) Korm. réndélét A Vészé� lyés AB rük Némzétko zi Ko zü� ti Sza� llí�ta� sa� ro� l szo� lo�  
Eüro� pai Méga� llapoda� s „A” é� s „B” Méllé�klété kihirdété�sé� ro/ l, valamint a bélfo ldi alkalmaza� sa�nak 
égyés ké� rdé�séiro/ l

 179/2017. (VII. 5.) Korm. réndélét A Némzétko zi Vasü� ti Füvaroza� si Egyézmé�ny (COTIF) 
mo� dosí�ta� sa� ro� l Vilniüsban élfogadott, 1999. jü� niüs 3-a�n kélt Jégyzo/ ko nyv C Fü ggélé�ké 
Méllé�klété�nék kihirdété�sé� ro/ l, valamint a bélfo ldi alkalmaza� sa� nak égyés ké� rdé�séiro/ l

 61/2013. (X. 17.) NFM réndélét a Vészé� lyés AB rük Némzétko zi Ko zü� ti Sza� llí�ta� sa� ro� l szo� lo�  Eüro� pai 
Méga� llapoda� s (ADR) „A” é� s „B” Méllé�klété�nék bélfo ldi alkalmaza� sa� ro� l
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 34/2001. (X. 12.) Ko ViM réndélét a 2001. é�vi X. to rvé�nnyél kihirdététt, a hajo� kro� l to rté�no/  
szénnyézé� s mégélo/ zé� sé� ro/ l szo� lo�  1973. é� vi némzétko zi égyézmé�ny é� s az ahhoz csatolt 1978. é�vi 
Jégyzo/ ko nyv (,,MARPOL 1973/1978.'') méllé�klétéinék kihirdété� sé� ro/ l

 26/1999. (II. 12.) Korm. réndélét a lé� gi a� rüfüvaroza� s szaba� lyairo� l
 219/2011. (X. 20.) Korm. réndélét a vészé� lyés anyagokkal kapcsolatos sü� lyos baléséték élléni 

vé�dékézé� sro/ l
Vészé� lyéssé�gi oszta� lyok az 1272/2008/EK réndélétnék mégfélélo/ én: P5.c
Kü szo bménnyisé�g (tonna� ban): 
also� : 5000
félso/ : 50000

15.2.  Kémiai  biztonsági  értékelés
A ké�miai biztonsa� gi é� rté�kélé� sro/ l nincs informa� cio� .

16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 2.  és 3.  szakaszban szereplő H-mondatok tel jes  szövege:

H220       Réndkí�vü l tü/ zvészé� lyés ga� z. 
H280       Nyoma�s alatt lé� vo/  ga� zt tartalmaz; ho/  hata� sa� ra robbanhat. 

Változott pontok: 
OJ sszés

Használt  információértékelési  módszerek:
Az oszta� lyoza� shoz az 1272/2008/EK réndélét 9. cikké�bén émlí�tétt informa�cio� é� rté�kélé� si 
mo� dszérék ko zü l az (1), (5) békézdé�sbén émlí�tétték kérü lték alkalmaza� sra. 

Jelen  biztonsági  adatlap  megfelel  az  (EU)  2015/830  rendeletben  és  az  1272/2008/EK  rendeletben  
meghatározott követelményeknek.

Módosított részek az előző kiadáshoz képest:

2, 3, 11, 12, 14. SZAKASZ → jogszaba� lyi aktüaliza� la� s
Jélén biztonsa� gi adatlap mégfélél az (EU) 2020/878 réndélét Méllé�klété�nék.

Ez  az  adatlap  kiégé� szí�ti,  dé  ném  hélyéttésí�ti  a  félhaszna� la� si  mü/ szaki  féljégyzé�sékét.  A  tartalmazott 
félvila� gosí�ta� sok az adott térmé�kré vonatkozo�  ismérétéinkén alapülnak a jélzétt ido/ pontban. Az adatok 
jo� hiszémü/ én  vannak  mégadva.  A  félhaszna� lo� k  figyélmé� t  égyé�bké�nt  félhí�vjük  azokra  az  ésétlégés 
vészé� lyékré, amélyék a ném réndéltété�sszérü/  haszna� latbo� l ado� dhatnak. Ez az adatlap sémmiké�pp sém 
ménti fél a félhaszna� lo� t a tévé�kénysé�gé�vél kapcsolatos valaménnyi élo/ í�ra� s bétarta� sa alo� l. A félhaszna� lo�  
mindén  félélo/ ssé�gét  visél  a  térmé�k  haszna� lata� val  kapcsolatos  o� vinté� zkédé� sékét  illéto/ én.  A  mégjélo lt 
o� vinté�zkédé�sék égyü ttésé csak azt a cé� lt szolga� lja, hogy ségí�tsé a félhaszna� lo� t mégfélélni az o/ t térhélo/  
ko télézéttsé�géknék. A félsorola� s ném tékinthéto/  kiza� ro� lagosnak. A cí�mzétt ko télés méggyo/ zo/ dni arro� l, 
hogy az idé� zétt jogszaba� lyokon kí�vü l ma� s ném vonatkozik ra� .

A BIZTONSAB GI ADATLAP VEB GE
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