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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: 2014.02.24. 
Termék megnevezése: Nitrogén Felülvizsgálat dátuma: 2020.01.15. 

 

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

1.1 Termékazonosító 
 

Az anyag azonosítása: Nitrogén 

Regisztrációs szám (REACH): A REACH IV / V. mellékletben felsorolt, nem regisztrációköteles 

CAS szám: 
EINECS-szám: 
Kémiai képlet: 

7727-37-9 
231-783-9 
N2 

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

Azonosított felhasználási módok: Extrudáló gáz. 

Ellenjavallt felhasználási módok: Nem áll rendelkezésre információ. 

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 

Nyomás alatt lévő gázok; Sűrített gáz; H280 

2.2. Címkézési elemek 
 

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

Veszélyt jelző piktogram(ok): 

 

Figyelmeztető szöveg: Veszély 

Óvintézkedésre vonatkozó 
szöveg(ek): 

H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat. 

Megelőzésre vonatkozó szöveg(ek):  

Tárolás: P403: Jól szellőző helyen tárolandó. 
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2.3. Egyéb veszélyek 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

3. SZAKASZ Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1.Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 

Megnevezés Tisztaság CAS EINECS szám: Besorolás (CLP): 

Nitrogén 100% 7727-37-9 231-783-9 Nyomás alatt lévő gáz (H280) 

 

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: 

A sérültet a környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett szennyezetlen területre kell vinni. 
Tartsa a sérültet melegen és nyugalomban. Orvost kell hívni. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést 
kell nyújtani. 

Bőrrel való érintkezés esetén: 

Ettől a terméktől nem várható káros hatások. 

Szemmel való érintkezés esetén: 

Ettől a terméktől nem várható káros hatások. 

Lenyelés esetén: 

A gázok lenyelése nem tartozik a potenciális expozíciós módok közé. 

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

Nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Tünetek közé tartozhat a mozgásképesség elvesztése, vagy 
eszméletvesztés. A sérült nem érzékeli a fulladási állapot bekövetkezését. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

Megfelelő oltóanyag: Vízpermet vagy köd.  

Alkalmatlan oltóanyag: Ne használjon vízsugarat az oltáshoz.  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. Tűz vagy melegítés esetén nyomásnövekedés következik be, és a tartály 

szétrobbanhat vagy felrobbanhat. Hűtse le a hőnek kitett tartályokat vízzel biztonságos távolságból. 

Veszélyes égéstermékek: nincs 
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5.3. Tanácsok a tűzoltóknak 

Speciális eljárások: 
Használjon a környező tűznek megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. A tűznek és hősugárzásnak való kitettség a 
gáztartályok megrepedését okozhatja. Hűtse le a veszélyeztetett tartályokat vízpermettel, védett helyzetből. 
Kerülje el a vészhelyzetekben használt víz csatornába és vízelvezető rendszerbe jutását. Ha lehetséges, állítsa le a 
termék szivárgását. Ha lehetséges, használjon vízpermetet vagy ködöt a tűz füstjének lefojtására. Vigye el a 
tartályokat a tűzterülettől, ha ez kockázat nélkül megtehető. 

Különleges védőfelszerelés tűzoltóknak: 

Zárt térben használjon hordozható légzőkészüléket. 
Szabványos védőruházat és -felszerelés (hordozható légzőkészülék) tűzoltók számára. EN 137 szabvány - 
Hordozható, nyitott rendszerű, nyomólevegős légzésvédő készülékek teljes álarccal. EN 469 szabvány - 
Védőruházat tűzoltók részére. EN 659 szabvány - Védőkesztyűk tűzoltók részére. 

 

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőztetését. A teljes kiszellőztetésig tilos a szennyezett területre vagy a 
munkaterületre belépni. Használjon hordozható légzőkészüléket. Evakuálja a személyzetet egy biztonságos, nem 
szennyezett zónába. A szennyezett területre való belépéskor használjon hordozható légzőkészüléket. Ellenőrizze 
az oxigénszintet. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Szüntesse meg a gázszivárgást. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Szellőztesse ki a szennyezett területet. 

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 

A termék biztonságos használata: 
Az anyagot az előírt ipari higiéniai és a biztonsági gyakorlatnak megfelelő eljárásokkal kell 
kezelni. Csak tapasztalt és megfelelő oktatásban részesült személyeknek szabad kezelni a 
nyomás alatt lévő gázokat. 
Gázüzemű berendezéseknél vegye figyelembe a nyomáscsökkentő berendezés(eke)t. 
Győződjön meg arról, hogy a teljes gázrendszert ellenőrizték használat előtt (vagy 
rendszeres időközönként), hogy szivárog-e. Ne dohányozzon a termék használata 
közben. 
Csak olyan, előírt megfelelő berendezéseket használjon, amelyek alkalmasak ehhez a termékhez, annak szállítási 
nyomásához és hőmérsékletéhez. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a gáz szállítójával. 
Víz, savak, lúgok visszaszívását meg kell 
akadályozni. Ne lélegezze be a gázt. 
Kerülje a termék légkörbe jutását. 
A gáztartály biztonságos kezelése: Vegye figyelembe a szállító tartálykezelési utasításait. 
Meg kell akadályozni a palackba történő visszaáramlást. 
Védje a tartályt a fizikai sérülésektől; ne húzza, gurítsa, csúsztassa vagy ejtse le. 
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A tartályok mozgatásakor, még rövid távolságon is használjon a tartályok mozgatásra tervezett szállító 
eszközt (kocsit, kézikocsit stb.). 
Hagyja a szelepvédő sapkát a helyén, amíg a tárolóedény nincs megfelelően rögzítve és a nem áll készen a 
használatra. 
Ha a felhasználó bármilyen nehézséget észlel a tartály szelep működtetésével kapcsolatban, 
függessze fel a használatot, és lépjen kapcsolatba a szállítóval. Soha ne kísérelje meg javítani, 
módosítani a tartály szelepeket vagy a biztonsági készülékeket. 
A sérült szelepet, azonnal jelenteni kell a szállítónak. 
A szelep tartály szelep kivezetését tisztán kell tartani, különösen olaj és vízszennyeződésektől. 
Cserélje ki a szelep kimeneti kupakját vagy dugóját és a tartály kupakját, ha van ilyen, amint a tartályt leválasztották 
a berendezésről. 
Valamennyi használat után, vagy ha üres zárja el a tartály szelepét, még akkor is, ha az a 
berendezéshez is van csatlakoztatva.  Soha ne kísérelje meg a gázok átfejtését az egyik 
tartályból/tárolóból a másikba. 

Soha ne használjon nyílt lángot vagy elektromos fűtőkészüléket a tartály nyomásának növelésére. 
Ne távolítsa el vagy rongálja meg a szállító által, a tartály tartalmának azonosítása céljából felhelyezett 
címkét. Meg kell akadályozni a víznek a gázpalackba való bejutását. 
Lassan nyissa ki a szelepet a nyomás sokk elkerülése érdekében. 

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

Tájékozódjon a tartályok tárolásra vonatkozó jogszabályokról és helyi 
követelményekről. A tartályokat ne tárolja olyan körülmények között ahol korróziós 
veszély van. 
A tartály szelepvédőinek vagy kupakjainak a helyükön kell lenniük. 
A tartályokat függőleges helyzetben kell tárolni és megfelelően rögzíteni kell, hogy ne boruljanak fel. A tárolt 
tartályok általános állapotának vizsgálatát és szivárgásellenőrzését időszakonként el kell végezni. 
A tartályokat 50°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, jól szellőztethető helyen kell tárolni. 
A tartályokat, olyan helyen kell tárolnim ahol nincs tűzveszély, és gyújtó-, és hőforrástól 
távol esik. Éghető anyagoktól távol tartandó. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

nincs  

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Foglalkozási expozíciós határértékek: 

Nincs meghatározva.  

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

Nem áll rendelkezésre.  

PNEC (előreláthatóan hatástalan koncentráció) értékek: 

Nem áll rendelkezésre.  

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
 

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Ne dohányozzon munka közben. 

Egyéni védőeszközök: 

Szem- és arcvédelem: Védőszemüveg oldalvédővel. 

Bőrvédelem: Megfelelő védőruházat. A tartályok kezelésekor csak orrmerevítővel 
rendelkező lábbelit viseljen. 

A légzőszervek védelme: Hordozható légzőkészüléket, ha szükséges. 
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Környezeti expozíció ellenőrzése: 

Nincs  

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Jellemzők: Gáz halmazállapotú anyag 20°C-on 

Szín: színtelen 

Szag: szagtalan 

pH: Nem alkalmazható 

Olvadáspont: -210°C 

Forráspont: Kritikus 

hőmérséklet: 

Molekulasúly: 

-195,79°C 

-147°C 

28 g/mol 

Lobbanáspont: Nem alkalmazható 

Párolgási sebesség: Nem alkalmazható 

Tűzveszélyesség (szilárd, gáz 
halmazállapot): 

Nem gyúlékony. 

Gőznyomás: Nem alkalmazható 

Gőzsűrűség: 0,967 (levegő = 1) 

Oldhatóság(ok): Nem áll rendelkezésre. 

Megoszlási hányados: Nem áll rendelkezésre. 

Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás: Nem áll rendelkezésre. 

Robbanásveszélyre vonatkozó 
tulajdonságok: 

Nem robbanásveszélyes 

Oxidáló tulajdonságok: nincs 

9.2. Egyéb információk 
 

Nem áll rendelkezésre adat.  

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 
 

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. szakasz, Kezelés és tárolás). 

10.2. Kémiai stabilitás 
 

Normál felhasználási körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Nincs ismert veszélyes reakció.  

10.4. Kerülendő körülmények 
 

50°C feletti hőmérséklet  

10.5. Nem összeférhető anyagok 
 

Erősen oxidáló anyagok.  

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Nincs  
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11. SZAKASZ: Toxikológiai információk: 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás: Nem ismert 

Bőrmarás/bőrirritáció: Nem áll rendelkezésre információ. 

Súlyos szemkárosodás/irritáció: Nem áll rendelkezésre információ. 

Légzőszervi vagy 
bőrszenzibilizáció: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Csírasejt -mutagenitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Rákkeltő hatás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Reproduktív toxicitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Célszervi toxicitás (STOT) - 
egyetlen expozíció után: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Célszervi toxicitás (STOST) - 
ismétlődő expozíció: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Aspirációs veszély: Nem áll rendelkezésre információ. 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk: 

 

12.1. Toxicitás 
  

Környezeti 
toxicitás 

Halak, LC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

 Rákfélék, EC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

 Algák, EC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem áll rendelkezésre információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Nem áll rendelkezésre adat. 

12.4. A talajban való mobilitás 

A talajba való átjutás nem valószínű. 

12.5. A PBT- és a vPvB -értékelés eredményei 

PBT/vPvB értékelési információk nem állnak rendelkezésre. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
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Jól szellőztetett helyen a levegőbe lehet engedni. 

Ne engedje a csatornába vagy zárt területre, ha fennáll a veszélyes koncentráció 

veszélye. Zárja el a maradék gázt a tartályban, és adja át a szállítónak. 

A veszélyes hulladék katalógus (a 2001/118/EK bizottsági határozatból): 16 05 05: Nyomásálló tartályokban tárolt 
gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től. 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

14.1. Szárazföldi szállítás (ADR) 
 

Helyes szállítási elnevezés: NITROGÉN, SŰRÍTETT 

Osztály: 2. 

UN-szám: 

Csomagolási útmutatók: 

1066 

P200 

14.2. Tengeri szállítás (IMDG) 
 

Helyes szállítási elnevezés: NITROGÉN, SŰRÍTETT 

Osztály: 2.2 

UN-szám: 

Csomagolási útmutatók: 

1066 

P200 

Tengeri szennyező anyag: Nem 

14.3. Légi szállítás (IATA) 
 

Helyes szállítási elnevezés: NITROGÉN, SŰRÍTETT 

Osztály: 2.2 

UN-szám: 

Csomagolási útmutatók: 

1066 

200 

14.4. További információk 
 

Szállítási megjelölés/címke: 

 

A tartály szállítása előtt: 
- Rögzítse a tartályokat, 
- Győződjön meg arról, hogy a tartály szelepe zárt állapotban van és nem szivárog. 
- Győződjön meg arról, hogy a kupaksapka vagy a dugó helyesen van-e felszerelve a szelep csatlakozóira (ahol van 

ilyen). 
- Helyezze fel megfelelően a szelepvédő eszközöket (ahol van ilyen) 
- Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, 
- Biztosítsa a vonatkozó előírások betartását. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 
EU rendelkezések: 

 

Engedélyek: Nem áll rendelkezésre információ. 

Felhasználásra vonatkozó 
korlátozások: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
 

A termékre vonatkozóan nem történt kémiai biztonsági értékelés. 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk: 

 

16.1. Információ a felülvizsgálatokról: 

2014.02.24. 1.0/EN BM Először összeállítva 

2018.06.15. 1.1/EN BM Felülvizsgálat 

2019.07.18. 1.2/EN BM REACH regisztrációs szám felülvizsgálata: 

2020.01.15. 1.3/EN TD Jelenlegi verzió 

16.2. Rövidítések és betűszavak 

ATE- Becsült akut toxicitási érték 
CLP - Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet; 1272/2008/EK 
Rendelet REACH - Vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 
1907/2006 EK rendelet EINECS - A létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke 
CAS-szám - „Chemical Abstract Service” 
szám PPE - Egyéni védőeszközök 
LC50 - Halálos koncentráció, a vizsgált populáció 50 százalékánál RMM - Kockázatkezelési 
intézkedések PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
STOT-SE: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció CSA - 
Kémiai biztonsági értékelés 
EN - Európai szabvány 
UN - Egyesült Nemzetek 
Szervezete 
ADR - Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról IATA - Nemzetközi 
Légi Szállítási Szövetség 
IMDG-kódex - A veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata 
RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat WGK - 
Vízveszélyességi osztály 

16.4. Releváns R-mondatok/H-mondatok 

Nyomás alatt lévő gáz (Sűrített): Nyomás alatt lévő gázok: 
Sűrített gáz H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő 
hatására robbanhat. 

16.5. Képzési tanácsok 

Biztosítson megfelelő tájékoztatást, oktatást és képzést a kezelők számára. 

16.6. Nyilatkozat az olvasónak 

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk minden lényeges adatot teljes körűen 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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