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Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint 
(A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE) 

 
Verzió: 1.3/EN  Összeállítás dátuma: 2015.01.15. 
Termék megnevezése: BlazeCut ABC90 por oltóanyag Felülvizsgálat dátuma: 2020.01.15. 

 

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

1.1 Termékazonosító 
  

Az anyag azonosítása: BlazeCut 
ABC90 

por oltóanyag 

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

Azonosított felhasználási 
módok: 

Tűzoltószer, ABC por 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Szállító: BlazeCut Pty Ltd. 

Cím: 45 Evans St, Balmain NSW 2041 Ausztrália 

E-mail: technical@blazecut.com 

Telefonszám: +61 2 8006 1300 

Forgalmazó: [Kitöltendő] 
 

Cím: [Kitöltendő]  

E-mail: [Kitöltendő]  

Telefonszám: [Kitöltendő]  

 
1.4. Sürgősségi telefonszám 

+61 403 006 070 vagy hívja a helyi segélyhívó számot 

 

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint 

Nincs besorolva   

Besorolás a 67/548/EGK [DSD] vagy az 1999/45/EK [DPD] irányelv szerint 

A termék nem minősül veszélyesnek. 

További információk 

Nem alkalmazható   

2.2. Címkézési elemek 
  

Címkézés az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint 

Címkézés nem alkalmazható. 

2.3. Egyéb veszélyek 
  

A porral való ismételt bőrkontaktus a bőr zsírtalanításához vezethet. A bőr kiszáradása. 
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3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk 

3.1. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk  

Nem alkalmazható 

3.2. Keverék 
  

Anyag neve: Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát 

Regisztrációs szám 
(REACH): 

01-2119488166-29 

CAS szám: 

EK-szám: 

7722-76-1 

231-764-5 

Tisztaság: 75- 100 % 

A H-mondatok teljes 
szövege: 

Lásd 16. Szakasz 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Általános megjegyzések   

Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvosi segítségért. 

Belégzést követően: 
  

Friss levegőre kell menni. Forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés 
esetén: 

  

Bő vízzel és szappannal le kell mosni. 

Szemmel való érintkezés 
esetén: 

  

Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll. 

Lenyelés esetén: 
  

Öblítse ki a száját vízzel. Menjen a szabad levegőre és szellőztesse ki a feltételezett szennyezett területet. 

Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 

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

További információk nem állnak rendelkezésre 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tünetek szerint kezelje.   

 

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
  

Megfelelő oltóanyag: A termék nem gyúlékony. Használjon megfelelő oltóanyagot 

környező tűz megfékezésére. 

Alkalmatlan oltóanyag: Nem áll rendelkezésre információ. 
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek: szén-dioxid, szén-monoxid, mérgező füstök szabadulhatnak fel. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Ne lépjen a tűz területére megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a hordozható légzőkészüléket. 

 

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Nem sürgősségi ellátó személyzet számára 

Védőfelszerelés: a használandó egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. 

Intézkedések porfelszabadulás esetén: megfelelő szellőzés biztosítása a porkoncentráció 

minimalizálása érdekében. 
A sürgősségi ellátók számára 

Védőfelszerelés: a használandó egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. szakaszt. 

Intézkedések porfelszabadulás esetén: szellőztesse át a területet 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Ne engedje a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. Kerülje a környezetbe jutást. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Minimalizálja a porképződést. Gyűjtse össze a kiömlött anyagot minimális porképződés mellett. A nagy tisztítások 

esetén mechanikusan nyerje vissza a terméket. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. Szakaszban. 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. 

Szakaszban Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. 

Szakaszban. 
 

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Evés, ivás előtt és a munkából való távozáskor mossa meg a kezét és más érintett területeket enyhe szappanos 

vízzel. Kerülje a porképződést és a por belélegzését. Kerülje a szemmel, bőrrel vagy ruházattal való érintkezést. 

Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről. Mossa ki a ruházatot a következő használat előtt. 

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

Tárolási feltételek: Száraz helyen, eredeti csomagolásban tárolandó. 

Nem összeférhető anyagok: erős lúgok, BC por. 

Vegyes tárolásra vonatkozó tilalmak: Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol kell tartani. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

További információk nem állnak rendelkezésre 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

További információk nem állnak rendelkezésre 
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8.2. Az expozíció ellenőrzése  

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Műszaki intézkedések: Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt helyeken és a munkahelyen. Kerülje a 

porképződést. 

Egyéni védőeszközök: 

Kézvédelem: Vegyszerálló PVC kesztyű (az EN 374 vagy ezzel egyenértékű európai szabvány 
szerint) 

A légzőszervek védelme: Hosszú távú kitettség. Ha por képződik: FFP2 

Környezeti expozíció ellenőrzése: 

Ne engedje a csatornába, és kerülje a por képződését. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Halmazállapot: 

Jellemzők: 

Szilárd 

Fehér por 

Szag: További információk nem állnak rendelkezésre 

pH: 

pH -oldat: 

Nem alkalmazható 

4-4,5 @10% 

Fagyáspont: További információk nem állnak rendelkezésre 

Forráspont: További információk nem állnak rendelkezésre 

Olvadáspont: 

Lobbanáspont: 

> 200 °C 

Nem alkalmazható 

Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre. 

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot): 

Nem gyúlékony. 

Robbanásveszélyre 
vonatkozó tulajdonságok: 

Nem áll rendelkezésre. 

Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre. 

Gőzsűrűség: 1,8 g/cm3 20°C-on 

Oldhatóság(ok): Nem áll rendelkezésre. 

Öngyulladási hőmérséklet: A termék nem öngyulladó. 

Bomlás hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre. 

Robbanásveszélyre 
vonatkozó tulajdonságok: 

Nincs robbanásveszélyes tulajdonsága. 

Oxidáló tulajdonságok: Nem oxidáló. 

9.2. Egyéb információk 
 

További információk nem állnak rendelkezésre 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakciókészség  

További információk nem állnak rendelkezésre 

10.2. Kémiai stabilitás 
 

Normál tárolás esetén nincs bomlás. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Nincs ismert veszélyes reakció. 
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10.4. Kerülendő körülmények 

További információk nem állnak rendelkezésre 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Erős lúgok, BC por. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk: 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (7722-76-1): 

LD50 szájon át patkány> 2000 mg/kg 

LD50 dermális patkány> 5000 mg/kg 

LC50 inhalációs patkány (mg/l)> 5 mg/l/4h Por 

Bőrmarás/bőrirritáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Súlyos szemkárosodás/irritáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Csírasejt-mutagenitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Rákkeltő hatás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Reproduktív toxicitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Célszervi toxicitás (STOT) - egyetlen expozíció után: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Célszervi toxicitás (STOST) - ismétlődő expozíció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 

Aspirációs veszély: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az nincs besorolva. Az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. pH nem 
alkalmazható 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk: 
 

 

12.1. Toxicitás 

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (7722-76-1): 

 

LC50 hal 1:> 85,9 mg/l Oncorhynchus mykiss (szivárványos pisztráng) 

EC50 Daphnia 1: 1790 mg/l daphnia 

EC50 72h alga (1):> 97,1 mg/l 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
 

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (7722-76-1): Nem 

alkalmazható 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
 

Ammónium-dihidrogén-ortofoszfát (7722-76-1): Log 

Pow: Nem alkalmazható 

Log Kow: Nem alkalmazható 

 

12.4. A talajban való mobilitás 
 

Nem áll rendelkezésre információ.  

12.5. A PBT- és a vPvB -értékelés eredményei 
 

Nem áll rendelkezésre információ.  

12.6. Egyéb káros hatások 
 

Nem áll rendelkezésre információ.  

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
 

Biztonságos módon ártalmatlanítsa a helyi/nemzeti előírásoknak megfelelően. 

Európai Hulladék Katalógus (LoW) kód: 16 05 09 használatból kivont vegyszerek, amelyek 

különböznek a 16 05 06, 16 05 07 vagy 16 05 08-tól. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

 

Az ADR, RID, IMDG, IATA, ADN szabályok szerint 
 

14.1. UN-szám Szállítása nincs szabályozva 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási 
megnevezés 

Nem alkalmazható 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) Nem alkalmazható 

14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható 

14.5. Környezeti veszélyek Nem alkalmazható 

14.6. A felhasználót érintő különleges 
óvintézkedések 

Nem alkalmazható 

14.7. A MARPOL73/78 II. melléklete és az IBC 
kódex szerinti ömlesztett szállítás 

Nem alkalmazható 
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

EU rendelkezések: 

Nem tartalmaz olyan REACH-anyagokat, amelyekre a XVII. Melléklet szerinti korlátozásokat kellene alkalmazni. 

Nem tartalmaz a REACH várólistáján szereplő anyagokat. 

Nem tartalmaz REACH XIV. Melléklete szerinti anyagokat. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

A REACH 31. cikke értelmében biztonsági adatlap nem szükséges ehhez a termékhez. Jelen biztonsági adatlap 

szolgáltatása önkéntes. 

A termékre vonatkozóan nem történt kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk: 
 

16.1. Információ a felülvizsgálatokról: 

2015.01.15. 1.0/EN BM Először összeállítva 

2018.08.30. 1.1/EN BM Információk frissítése 

2019.07.18. 1.2EN BM Információk frissítése 

2020.01.15. 1.3/EN TD Jelenlegi verzió 

16.2. Rövidítések és betűszavak 

LD50: Közepes halálos 
dózis 

 

ADR: A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

ADN: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról 

IMDG: Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe 

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat 

REACH: Vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006 EK 
rendelet. 

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 

GHS: Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 

CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és az adatok forrásai: 

1272/2008, 67/548/EGK, 199/45/EK, 1907/2006 rendelet 

16.4. Releváns R-mondatok/H-mondatok 

Nem alkalmazható 

16.5. Képzési tanácsok 

Biztosítson megfelelő tájékoztatást, oktatást és képzést a kezelők számára. 

16.6. Nyilatkozat az olvasónak 
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A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk minden lényeges adatot teljeskörűen és valósághűen 

tartalmaznak. Az információkat azonban az abszolút teljességükre és pontosságukra vonatkozó garancia nélkül 

biztosítjuk. Jelen biztonsági adatlap azért készült, hogy biztonsági megelőző intézkedéseket nyújtson a szakmai 

képzésben részesült felhasználók számára. A jelen biztonsági adatlapot megszerző személyes felhasználónak 

önállóan kell megítélnie, hogy a jelen biztonsági adatlap alkalmazható-e különleges körülmények között. Ezekben 

a különleges esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért. A REACH 31. cikkének (5) bekezdése szerint a 

biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol az anyagot vagy keveréket 

forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett Tagállam(ok) ezt másképp határozzák meg. Azt is meg kell jegyezni, 

hogy jelen biztonsági adatlapazokban az országokban alkalmazható, ahol az angol hivatalos nyelv. 

 

----------------------------------------------- A biztonsági adatlap vége ----------------------------------------------- 
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