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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 6 %-os fagyálló hab előkeverék Felülvizsgálat dátuma: 2020.01.15. 

 

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

1.1. Termékazonosító 
  

Az anyag azonosítása: BlazeCut 6 %-os fagyálló hab előkeverék 

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

Azonosított felhasználási 
módok: 

Tűzoltószer.  

Ellenjavallt felhasználási 
módok: 

A terméket az 1. szakaszban említettektől eltérő módon nem szabad használni. 

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 

Az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint nem minősül veszélyesnek 

Ha műanyag tárolóban van. 

2.2. Címkézési elemek 

  

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

Veszélyt jelző piktogram(ok): GHS07: Felkiáltójel 
 

 
 

Figyelmeztető szöveg: Figyelem 

2.3. Egyéb veszélyek 
  

Lenyelve ártalmas 

Bőrirritációt okoz 
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Súlyos szemirritációt okoz 

Megelőzés: A használatot követően alaposan le kell mosni a bőrt. A termék használata közben ne egyen, ne igyon 

és ne dohányozzon. Viseljen védőkesztyűt és szemvédőt. 

 

3. SZAKASZ: Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.2. Keverék 
   

Összetevő(k)  CAS szám Súly % 

C-6 fluor-felületaktív anyag Nem alkalmazható <1 

Saját fejlesztésű nátrium-alkil-szulfátok Nem alkalmazható 0,5-2,5 

Hexilén-glikol  107-41-5 <1 

Saját fejlesztésű glikol keverék Nem alkalmazható 10-25 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Általános 
megjegyzések: 

   

Egészségügyi probléma vagy annak gyanúja esetén tájékoztassa az orvost, és mutassa meg neki a jelen biztonsági 

adatlapon szereplő információkat. 

Belégzést követően: 
Ha tünetek jelentkeznek, vigye az érintett személyt friss levegőre. Ha nem lélegzik, végezzen mesterséges 

lélegeztetést. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, azonnal forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén: 
A szennyezett területet mossa le szappannal vagy enyhe tisztítószerrel. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és 

cipőt. Mossa ki a ruházatot a következő használat előtt. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció továbbra is fennáll. 

Szemmel való érintkezés esetén: 

szembe kerülés esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Amennyiben vannak, távolítsa el a 

kontaktlencséket, ha könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Kérjen 

orvosi tanácsot. 

Lenyelés esetén: 

A termék lenyelése esetén ne hánytasson. Hányás esetén tartsa a fejét a csípőnél alacsonyabban, hogy megelőzze 

az aspirációt. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Ha az érintett személy eszméleténél van, 

igyon sok vizet. Azonnal forduljon orvoshoz. 

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

Belégzést 
követően: 

A melegítésből származó gőzök vagy köd kényelmetlenséget okoznak az orrban és a 
torokban. 

Bőrrel való 
érintkezés: 

A bőr kiszáradása.  

Szemmel való 
érintkezés: 

Pirosságot, égést és irritációt okozhat. 

Lenyelés: Gyomorpanaszokat, hányingert és hasmenést okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Tüneti kezelés. 

További információk: Az expozíció egészségi állapotának romlása: Nincs bizonyíték arra, hogy ez a termék 

súlyosbítana egy meglévő egészségügyi állapotot 
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5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
 

Megfelelő oltóanyag: A termék tűzoltó anyag. Használjon gőzt, habot vagy ködöt. 

Alkalmatlan oltóanyag: Nem áll rendelkezésre. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Egy sem ismert az oltóanyaggal 
kapcsolatban 

 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
 

Egy sem ismert az oltóanyaggal kapcsolatban A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést kell viselniük. 

 

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Használjon személyes védőfelszerelést. Kövesse a 7. és 8. szakasz utasításait. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
 

Kerülje a talaj szennyeződését és a felszíni vagy talajvízbe jutását. Ne engedje a csatornába jutni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A kiömlött keveréket megfelelő (nem gyúlékony) felszívó anyaggal (homok, kovaföld, föld és egyéb alkalmas 

felszívó anyagok) kell lefedni; jól záró tartályokba kell zárni és a 13. szakasz szerint el kell távolítani. Az 

összegyűjtött anyagot a helyben érvényes előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Nagy mennyiségű 

keverék kiszabadulása esetén értesítse a tűzoltóságot és az önkormányzat hatáskörrel rendelkező 

környezetvédelmi osztályát. A keverék eltávolítása után mossa le a szennyezett helyet bő vízzel vagy más 

megfelelő tisztítószerrel. A kiömlés csúszós felületet eredményez. 

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 

 

Kerülni kell a szemmel, bőrrel és ruházattal való érintkezést. Kerülje a gőzök vagy ködök belélegzését. Tartsa a 

tartályt zárva. A használatot követően alaposan mosakodjon meg. 

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

Tartsa a tartályt hűvös, jól szellőző helyen. A tartály szorosan lezárva tartandó. Tárolja távol az összeférhetetlen 

anyagoktól. Gyermekektől elzárva tartandó. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás 
(végfelhasználások) 

 

Lásd 1.2. Szakasz  
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8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
   

Foglalkozási expozíciós határértékek:  Nincs 

DNEL (származtatott nem észlelt hatás szint) a munkavállalók és a 
lakosság tekintetében: 

Nincs 

PNEC (előreláthatóan hatástalan koncentráció) 
értékek: 

 Nincs 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
   

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Nincsenek speciális szellőztetési követelmények. A helyiség általános szellőztetése megfelelő. 

Egyéni védőeszközök: 

Szem- és arcvédelem: Kerülni kell a készítmény szembe jutását. Viseljen vegyvédelmi szemüveget 
arcvédővel. 

Bőrvédelem: Hosszan tartó vagy ismételt alkalmazás esetén viseljen vízhatlan, vegyi anyagoknak 
ellenálló kesztyűt. 

A légzőszervek védelme: Kerülje a gőzök, permet vagy ködök belélegzését. Ha szükséges, használjon megfelelő 
légzésvédőt. 

Környezeti expozíció ellenőrzése: 

Tartsa be a szokásos óvintézkedéseket a környezet védelme érdekében, lásd 6.2. szakasz. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Jellemzők:  Tiszta világosvörös folyadék 

Szag:  jellemző  

pH:  7 - 8  

Fagyáspont:  Nem áll rendelkezésre. 

Forráspont:  100°C felett  

Lobbanáspont:  Nem áll rendelkezésre. 

Párolgási sebesség:  Nem áll 
rendelkezésre. 

 

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot): 

 Nem gyúlékony.  

Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határok: Nem áll rendelkezésre. 

Gőznyomás:  Nem áll rendelkezésre. 

Fajlagos sűrűség:  1,0 – 1,1  

Vízben oldhatóság:  oldódó  

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz: Nem áll rendelkezésre. 

Öngyulladási hőmérséklet:  Nem áll rendelkezésre. 

Bomlás hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás:  Nem áll 
rendelkezésre. 

 

Robbanásveszélyre vonatkozó tulajdonságok: Nincs robbanásveszélyes tulajdonsága 

VOC-tartalom (%)  <1 

Oxidáló tulajdonságok:  Nem áll rendelkezésre. 

9.2. Egyéb információk 
   

Nem áll rendelkezésre.    
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10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

nem áll rendelkezésre. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

nem áll rendelkezésre. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Erősen oxidáló anyagok. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

nem áll rendelkezésre. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Szén-monoxid, szén-dioxid és más szerves anyagok. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk: 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. 

Akut toxicitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Bőrmarás/bőrirritáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Súlyos szemkárosodás/irritáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Csírasejt -mutagenitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Rákkeltő hatás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Reproduktív toxicitás: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Célszervi toxicitás (STOT) - egyetlen expozíció után: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
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Célszervi toxicitás (STOST) - ismétlődő expozíció: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

Aspirációs veszély: 

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk: 
 

12.1. Toxicitás 

Soha ne engedje a csatornába vagy vízelvezetőkbe. 

Környezeti toxicitás 
Hal toxicitás: EC0: 20 mg / l / 48 óra 
EC50: 40 mg / l / 48 óra További információk: Nincs 
A 3%-os alkalmazási koncentrációra vonatkozóan a következő adatok állnak rendelkezésre: 
Ökotoxikus hatások: Biológiailag lebomló. Nem várható káros hatás a szennyvíztelepekre. Ökotoxikus 
adatok a 3%-os vizes oldatra vonatkozóan: 
Hal toxicitás: 
LC50 1,330 mg/l 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

nem áll rendelkezésre. 

12.3. Bioakkumulációs potenciál 

nem áll rendelkezésre. 

12.4. A talajban való mobilitás 

nem áll rendelkezésre. 

12.5. A PBT- és a vPvB -értékelés eredményei 

A keverék nem tartalmaz így azonosított anyagokat 

12.6. Egyéb káros hatások 

nem áll rendelkezésre. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

Nem veszélyes hulladék. 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó érvényes előírásoknak megfelelően járjon el. A fel nem használt 

terméket és a szennyezett csomagolást a hulladékgyűjtés céljából felcímkézett konténerekbe kell helyezni, és az 

ilyen tevékenységre felhatalmazott, a hulladék elszállítására jogosult személynek (erre szakosodott társaságnak) 

kell átadni ártalmatlanításra. Ne ürítse ki a fel nem használt terméket a vízelvezető rendszerekbe. A terméket 

nem szabad a kommunális hulladékkal együtt eltávolítani. Az üres tárolók hulladékégetőkben energia előállítására 

használhatók fel, vagy megfelelő besorolású hulladéklerakóban helyezhetők el. A tökéletesen 

megtisztított tárolókat át lehet adni újrahasznosítás céljából. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

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

14.1. UN-szám 
  

Nem alkalmazható 

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 

 
Hivatkozás a 4-8. Szakaszban. 

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

Nem alkalmazható 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

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

Nem jelzett     

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Nem áll rendelkezésre.    

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk: 

16.1. Információ a felülvizsgálatokról: 
2015.01.15. 1.0/EN BM Először összeállítva 

2018.06.15. 1.1/EN BM Felülvizsgálat  

2018.08.30. 1.2/EN BM Felülvizsgálat  

2020.01.15. 1.3/EN TD Jelenlegi verzió 

16.2. Rövidítések és betűszavak 

CAS Egyedi numerikus azonosító, amelyet a kémiában használnak a vegyi anyagokhoz 

CLP Osztályozás, címkézés és csomagolás 

CSN Cseh műszaki szabvány  

EINECS szám: Egy anyag koncentrációja, ha a populáció 50%-a érintett 

EC50 Egy anyag koncentrációja, ha a populáció 50%-a érintett 

Ems Vészhelyzeti terv  

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IBC A veszélyes vegyi anyagokat szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi 

szabályzat 

IC50 50 %-os blokádot okozó koncentráció 

ICAO Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

IMDG A veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 

LC50 Egy anyag halálos koncentrációja, amelyben a populáció 50%-ának halála várható. 
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LD50 Egy anyag halálos dózisa, amelyben a populáció 50%-ának halála várható. 

MARPOL Nemzetközi Egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről 

MFAG Elsősegélynyújtási kézikönyv 

NPK A megengedett legnagyobb koncentráció 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 

PEL Megengedett expozíciós határ 

REACH Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról 

, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és az adatok forrásai: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (REACH) és módosításai, AZ EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE és módosításai, 

A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE, A TANÁCS 67/548/EGK IRÁNYELVE és módosításai és 1999/45/EK, 

A BIZOTTSÁG 286/2011/EU RENDELETE az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 

szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műszaki és tudományos fejlődéshez való 

hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

16.4. Releváns R-mondatok/H-mondatok 

Csak nyomás alatti tartályokban: 

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. 

16.5. Képzési tanácsok 

Tájékoztassa a személyzetet a javasolt felhasználási módokról, a kötelező védőfelszerelésről, az elsősegélynyújtásról 

és a keverék tiltott kezeléséről. 

16.6. Nyilatkozat az olvasónak 

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 adatlap 

azokban az országokban alkalmazható, ahol az angol hivatalos nyelv. 
 

  A biztonsági adatlap vége    
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