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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalko zás azonosítása
· 1.1 Termékazonosító

· Kereskedelmi megnevezés: illbruck CT600

· Cikkszám: A-I-CT600
· 1.2 Az anyag vagy keverék megfelel ő azonosított felhasználásai, il letve ellenjavallt

felhasználásai
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag

· 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai
· Gyártó/szállító:

tremco illbruck Ltd
Coupland Road, Hindley Green, WIGAN, WN2 4HT
T:  +44 (0) 1942251400, F: +44 (0) 1942251410
msds@tremco-illbruck.com

· Információt nyújtó terület:
tremco illbruck GmbH
Liebermannstraße A02 401, AT - 2345 Brunn am Gebirge
T: +43 (0) 22363124470, F: +43 (0) 223631244715
www.tremco-illbruck.at, info-at@tremco-illbruck.com

· 1.4 Sürgősségi telefonszám:
Munkaidőben a következő tel: +43 (0) 22363124470. Egyéb időben lépjen kapcsolatba a nemzeti
szervezettel (ETTSZ)

* 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
· 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Aerosol 1 H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő
hatására megrepedhet.

Skin Irrit. 2 H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Carc. 2 H351 Feltehetően rákot okoz.
STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· 2.2 Címkézési elemek
· Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról
szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

· Veszélyt jelz ő piktogramok

GHS02 GHS07 GHS08

· Figyelmeztetés Veszély

· Tartalmaz:
Diklór-metán

(folytatás a 2. oldalon)
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· Figyelmeztet ő mondatok
H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására

megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H351 Feltehetően rákot okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos

a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

· Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére von atkozó különleges információk
Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

· 2.3 Egyéb veszélyek
· A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

* 3. SZAKASZ: Összetétel/összetev őkre vonatkozó információk
· 3.2 Keverékek
· Leírás:

Aerosol
Hajtógázt tartalmazó hatóanyagkeverék.

· Veszélyes alkotórészek:
CAS: 68476-85-7
EINECS: 270-704-2

Propán-bután gáz
Flam. Gas 1, H220

30-<50%

CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9

Diklór-metán
Carc. 2, H351; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336

20-<30%

· SVHC - 
· További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedések
· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
· Általános információk:

Az érintett személyeket vigyük ki a veszélyeztetett területről és fektessük le.
A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset
bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül.

· Belélegzés után: Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost.
(folytatás a 3. oldalon)
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· Bőrrel való érintkezés után:
Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
A bőr tartós ingerlése esetén keressük fel az orvost.

· A szemmel való érintkezés után:
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós
panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

· Lenyelés után: Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.
· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek  és hatások

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
Fejfájás
Rossz közérzet
Légszomj
A gőzök bődító hatásúak.
Rosszullét
Szem- és bőrizgató hatású.

· Információ az orvos számára: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Veszélyek További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleg es ellátás jelzése

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

5. SZAKASZ: T űzvédelmi intézkedések
· 5.1 Oltóanyag
· Megfelel ő tűzoltószerek:

CO2, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltsuk.
· Biztonsági okokból nem megfelel ő tűzoltószerek: Erős vízsugár
· 5.2 Az anyagból vagy a keverékb ől származó különleges veszélyek

Hevités-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
Hidrogénklorid (HC1)
Phosgén
Szénmonoxid (CO)
Széndioxid

· 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
· Különleges véd őfelszerelés: Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot.
· További adatok

A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral hűtsük.
Hasadásveszély.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer ű expozíciónál
· 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások

Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzésről.

· 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

· 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesíté s módszerei és anyagai:
Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag)
itassuk fel.

(folytatás a 4. oldalon)
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A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
A baleset színhelyét gondosan tisztítsuk meg; felhasználható ehhez:
Melegvíz és tisztítószer.

· 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
· 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
A permet belélegzése tilos.
A tartályokat óvatosan nyissuk és kezeljük.
Vegyük figyelembe az emissziós határt.
Gondoskodjunk a talaj közelében a helyiség megfelelő szellőzéséről (a gőzök nehezebbek, mint a
levegő).

· Tűz- és robbanásvédelmi információk:
Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Gőzök a levegőben robbanóképes keveréket képezhetnek.
Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Figyelem: Nyomás alatti edény. Védjük a napsugárzástól és az 50 fok feletti hőmérsékletektől.
Használat után se nyissuk fel erőszakos módon és ne égessük el.
Ne szórjuk az anyagot lángba vagy izzó testekre.

· 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
· Raktározás:
· A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támas ztott követelmény:

Hűvös helyen tároljuk.
Vegyük figyelembe a nyomás alatti gáztartályok raktározására vonatkozó hatósági előírásokat.

· Együttes tárolással kapcsolatos információk:
Hőtől és közvetlen napsugárzástól védjük.
Oxidáló szerektől elkülönítve tároljuk.

· További adatok a raktározási körülményekkel kapcsol atban:
Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.
Jól lezárt hordókban hűvös és száraz helyen tároljuk.
tárolási hőmérséklet: +5°C  → +25°C

· 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználáso k)
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

* 8. SZAKASZ: Az expozíció ellen őrzése/egyéni védelem
· 8.1 Ellenőrzési paraméterek
· Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet  tárgyát képez ő határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott,
ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.
(folytatás az 5. oldalon)
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· 8.2 Az expozíció ellen őrzése
· Személyes véd őfelszerelés:
· Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.
Kerüljük a szemmel és bőrrel való érintkezést.
A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.
Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzük be a gázokat/gőzöket/aerosolokat.
Munka közben ne együnk, ne igyunk, ne dohányozzunk és ne tubákoljunk.

· Légzésvédelem:
Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrókészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy
hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.
Vegyük figyelembe az emissziós határt.
Védőálarc alkalmazása ajánlott.

Környezeti levegőtől független védőálarc.

Friss levegős védőálarc.
· Kézvédelem:

Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben
ellenállónak kell lennie.

· Keszty űanyag
Nitrilkaucsuk
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes
rétegképzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított
készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt
ezt ellenőrizni kell.

· Áthatolási id ő a keszty űanyagon
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

· Szemvédelem:

Jól záró védőszemüveg.

· Testvédelem:

Védőruházat.

 HU 

(folytatás a 6. oldalon)
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* 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
· 9.1 Az alapvet ő fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó inform ációk
· Általános adatok
· Küls ő jellemz ők:

Forma: aerosol
Szín: színtelen

· Szag: oldószer jellegű
· Szagküszöbérték: CAS 75-09-2 : 160ppm
· Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározható
· Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 40 °C

· Lobbanáspont: -35 °C

· Robbanásveszélyesség: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
70 psi
A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes
gáz-levegő elegy keletkezhet.

· Sűrűség 20 °C-nál: 1,22 g/cm3

· Oldhatóság/keverhet őség az alábbiakkal:
Víz: Csekély mértékben oldható.

· Oldószer tartalom:
VOC (EC) 85-87 %

· 9.2 Egyéb információk T ováb b i  l é n ye g e s  i n f o rm ác iók  ne m á l l na k
rendelkezésre.

* 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
· 10.1 Reakciókészség stabil
· 10.2 Kémiai stabilitás
· Termikus bomlás/kerülend ő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
· 10.3 A veszélyes reakciók lehet ősége

Levegővel alkotott robbanásveszélyes gázkeverékek képződése.
A nagy gőznyomás miatt a hőmérséklet növekedés hatására az edények hasadásveszélye áll fenn.
Savakkal, lúgokkal és oxidáló szerekkel létrejövő reakciók

· 10.4 Kerülend ő körülmények
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

· 10.5 Nem összeférhet ő anyagok: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 10.6 Veszélyes bomlástermékek:

Klórhidrogén (HCL)
Phosgén
Szénmonoxid és széndioxid
Klór
Klórhidrogén (HCL), nedvesség hatására

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
· 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
· Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

(folytatás a 7. oldalon)
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· Besorolás releváns LD/LC50-értékek:
CAS: 75-09-2 Diklór-metán
Szájon át LD50 1.600 mg/kg (rat)
Belégzésnél LC50/4 h 88 mg/L (rat)

· Primer ingerhatás:
· Bőrkorrózió/b őrirritáció

Ismételt expozíció a bő r kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Bőrirritáló hatású.

· Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.

· Légzőszervi vagy b őrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· További toxikológiai információk:
Helyi jellegű ingerjelenségek mellett elsősorban narkotikus hatás jön létre nagyobb koncentrációk
belélegzése esetén és a központi légzőrendszer bénulásának veszélye áll fenn.

· CMR hatások (rákkelt ő, mutagén és teratogén hatás)
A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

· Csírasejt-mutagenitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Rákkelt ő hatás
Feltehetően rákot okoz.

· Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

· Ismétl ődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

· Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
· 12.1 Toxicitás
· Akvatikus toxicitás: További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság biológiailag nem bontható le könnyen
· 12.3 Bioakkumulációs képesség Élő szervezetekben nem dúsul fel.
· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
· Ökotoxikus hatások:
· Egyéb információk:

A termék nem tartalmaz olyan ózon károsító anyagot, mely az EC 1005/2009 irányelv I bekezdésébe
ütközne.

· További ökológiai információk:
· Általános információk:

Ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornarendszerbe, még kis
mennyiségben sem.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
· PBT: Nem alkalmazható
· vPvB: Nem alkalmazható

(folytatás a 8. oldalon)
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· 12.6 Egyéb káros hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
· 13.1 Hulladékkezelési módszerek
· Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó.
Kilyukasztani, tűzbe dobni használat után is tilos.

· Európai Hulladék Katalógus
14 06 02* egyéb halogénezett oldószer és oldószerkeverék
HP 3 Tűzveszélyes
HP 4 Irritáló - bőrirritáció és szemkárosodás
HP 5 Célszervi toxicitás (STOT)/aspirációs toxicitás
HP 7 Rákkeltő (karcinogén)

· Tisztítatlan csomagolások:
· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
· Ajánlott tisztítószer: Víz, adott esetben tisztítószerekkel együtt.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
· 14.1 UN-szám
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelel ő szállítási megnevezés
· ADR 1950 AEROSOLS
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR

· osztály 2 5F Gázok
· Bárcák 2.1

· IMDG, IATA

· Class 2.1
· Label 2.1

(folytatás a 9. oldalon)
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· 14.4 Csomagolási csoport
· ADR, IMDG, IATA Érvénytelen

· 14.5 Környezeti veszélyek:
· Marine pollutant: Nem

· 14.6 A felhasználót érint ő különleges
óvintézkedések Figyelem: Gázok

· Kemler-szám: - 
· EMS-szám: F-D,S-U
· Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

· Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity
of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow
"separated from" class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as
for the appropriate subdivision of class 2.

· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az
IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· Szállítási/egyéb adatok:

· ADR
· Korlátozott menynyiség (LQ) 1L
· Engedményes mennyiség (EQ) Kód: E0

engedményes mennyiségként nem engedélyezett
· Szállítási kategória 2 
· Alagútkorlátozási kód: D 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

* 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi el őírások/jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.)
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 28.)
2001/118/EK bizottsági határozat módosításáról
2008/98/EK a hulladékokról
Vonatkozó hazai törvények és rendeletek Veszélyes anyagokkal kapcsolatos szabályozás:
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

(folytatás a 10. oldalon)
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- 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások ill.
tevékenységek részletes szabályairól, anyagok kezeléséről , és mindenkor érvényes módosításai
- 25/2000(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 34/2014. (X. 30.) NGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának
követelményeiről Veszélyes hulladékra vonatkozó szabályozás:
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:
- 220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet
- 28/2004.(XII.5) KvVm rendelet
Munkavédelemre vonatkozó szabályozás:
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
Tűzvédelemre vonatkozó rendelet
- 54/2014.(XII.5.) BM rendelet
Szállításra vonatkozó szabályozás:
- 2013.évi CX. törvény

· Irányelv 2012/18/EU
· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
· Seveso-kategóriát P3a TŰZVESZÉLYES AEROSZOLOK
· Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 150 t
· Küszöbértékek (tonna): Fels ő küszöbérték 500 t
· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3, 59

· Országos el őírások:

· Foglalkoztatási korlátozással kapcsolatos informáci ók
Vegyük figyelembe a fiatalkorúakra vonatkozó foglalkoztatási korlátokat.
Vegyük figyelembe a terhes és a szoptatós anyákra vonatkozó foglalkoztatási korlátozásokat.

· Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH s zerint, 57. cikk Nem alkalmazható
· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak
garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

· Lényeges mondatok
H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H351 Feltehetően rákot okoz.

· Rövidítések és mozaikszavak:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(folytatás a 11. oldalon)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Tűzveszélyes gázok – 1. kategória
Aerosol 1: Aeroszolok – 1. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Carc. 2: Rákkeltő hatás – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória

· * Az adatok az el őző verzióhoz képest megváltoztak   
 HU 


