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

  Az anyag neve  : Timsó, Timsó élelmiszeripari  
  Szinonímák  : Alumínium-kálium-bisz(szulfát), Alumínium-kálium-szulfát dodekahidrát 
       Alumínium-kálium-szulfát (E522) 
  CAS szám  : 7784-24-9 
  EU szám    : 233-141-3 Összegképlet 

REACH szám  : - 
  Index szám  : - 
  OKBI szám  : - 
  Képlet   : KAl(SO4)2·12H2O  

 
ECHA (http://echa.europa.eu/hu/): 
REACH szám  : 01-2119960162-44   
CAS szám  : 10043-67-1 
 

1.2.Anyag megfelelő azonosított felhasználása: 
Az anyag/keverék felhasználása :  Szintetikus cserzõanyag, Előtermék a gyógyászati hatóanyaghoz, 

Flokkulálószer 
Kozmetikai szerek, testápolási termékek 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
 A forgalmazó azonosítása: 
 Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft. 
 Cím: H-1225 Budapest, Bányalég u. 37-43. 
 telefonszám.: +36-1-207-8000 
 Fax: +36-1-207-2767 
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol, német 
 Biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: iroda@donauchem.hu 
  
1.4. Sürgősségi telefonszám: 
 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
 Telefonszám: +36 80 20 1199 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24)  
 +36 1 476 6464 (0-24)  
 Egyéb megjegyzések:  
 A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol 
 
 SGS Emergency Response Services  
 Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetközi, 0-24)  
 Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747) (díjmentesen hívható szám, 0-24)  
 +65-6542-9595 (Singapore, 0-24) 
 

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása 
2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 
Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE) 

Bejelentett osztályozás:  Nem besorolt 
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2.2. Címkézési elemek: 
Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE) 

Nem jelöléskötelezett 
2.3. Egyéb veszélyek: 

aluminium potassium sulfate 
dodecahydrate   : Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus (nem PBT). 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
3.1. Anyagok: 
 Összetétel  : mono összetevőből álló anyag 

Eredet   : szervetlen 
Megjelenési forma : szilárd 

 
Sulfuric acid, aluminum 
potassium salt (2:1:1), 
dodecahydrate : CAS:7784-24-9    EU:233-141-3   Koncentráció: >= 99% 
 

 ECHA (http://echa.europa.eu/hu/): 

EC-szám EK Név Regisztrációs szám CAS-szám 
 

233-141-3 Összegképlet alumínium-kálium-bisz (szulfát) 01-2119960162-44 10043-67-1 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: 

Belélegzés esetén :   
Friss levegőre kell vinni. 
Ha a tünetek nem szűnnek meg, orvost kell hívni. 

Bőrrel való érintkezés esetén :  
Szappannal és vízzel le kell mosni. 
Ha izgatja a bőrt, orvoshoz kell fordulni. 

Szembe kerülés esetén :  
Bő vízzel kell öblíteni. 
Ha a szem irritációja folytatódik, szakorvoshoz kell fordulni. 

Lenyelés esetén :  
A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. 
Orvosi felügyelet szükséges. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Tünetek :  Nincs információ. 
Kockázatok :  Nincs információ. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
Kezelés :  Nincs információ. 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1. Oltóanyag: 
A megfelelő oltóanyag :  Az oltási eljárást a környezeti tűztől függően kell megválasztani., A termék maga nem ég. 
Az alkalmatlan oltóanyag : Senki által nem ismert. 
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5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: 
Különleges veszélyek a tűzoltás 
során:      Kénoxidok (SOx) 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Tűzoltók különleges 
védőfelszerelése:    Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 
További információk :    Senki által nem ismert. 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 

Személyi óvintézkedések :  Személyi védőfelszerelést kell használni. 
A porképződést el kell kerülni. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Környezetvédelmi 
óvintézkedések:  Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Szennyezésmentesítés 
módszerei:   Gépi működtetésű készüléket kell használni. 

A porképződést el kell kerülni. 
Össze kell szedni és megfelelően felcímkézett tartályba átvinni. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: 
  A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt. 
 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
Biztonságos kezelésre 
vonatkozó tanácsok:  A porképződést el kell kerülni. A dolgozószobákban elegendő 

légcseréről és/vagy elszívásról gondoskodni kell. A megadott 
munkahelyi expozíciós határokat nem szabad túllépni (lásd a 8. szakaszt). 

Tanács a tűz és robbanás elleni 
védelemhez:   Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. 

Egészségügyi intézkedések : A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján 
kellkezelni. A munkaruhákat külön kell tartani. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
A tárolási helyekre és a 
tartályokra vonatkozó követelmények:  A sajátos nemzeti szabályozásnak megfelelően kell tárolni. 
A tárolási feltételekre vonatkozó 
további információk:    Légmentesen lezárt edényzetben száraz helyen tartandó. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Különleges felhasználás(ok) :   nincs adat 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
8.1. Ellenőrzési paraméterek: 
 Jogszabályi háttér: 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet: 

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez 

1.2. Szálló porok - ásványi, szerves 

1.2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m
3

-ben 
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 Megnevezés  Megengedett koncentráció, mg/m3-ben 
   Totális (belélegezhető) Respirábilis 
 Talkum (azbesztmentes)   2 
 Kvarc  
Krisztobalit  
Tridimit 

  0,15  
0,15  
0,15 

 Fapor  5  
 Egyéb inert porok*  10 6 

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, irritatív, egyéb mérgező) hatása. 
 

1.2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm
3

-ben 
 

 Megnevezés (CAS-számok)  Megengedett koncentráció (rost/cm3) 
 Azbeszt aktinolit (77536-66-4)  

amozit (12172-73-5)  
antofillit (77536-67-5)  
krizotil (12001-29-5)  
krokidolit (12001-28-4)  
tremolit (77536-68-6)  
akár magában, akár elegyítve betiltott* 

 0,1 (idővel súlyozott átlag 8 órára 
vonatkoztatva) 

 Egyéb rostszerkezetű porok  Üveg, ásvány, kerámia, műanyag  1,0 
* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, felhasználása Magyarországon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM-

KöM együttes rendelet] 
 
DNEL 

aluminium potassium sulfate 
dodecahydrate:   Felhasználás: Munkavállalók 

Expozíciós útvonal: Belégzés 
Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti hatások 
Érték: 13,05 mg/m3 

PNEC 
aluminium potassium sulfate 
dodecahydrate:   Édesvíz 

Érték: 0,112 mg/l 
Tengervíz 

Érték: 0,112 mg/l 
Víz 

Érték: 1,1 mg/l 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése: 
Személyi védőfelszerelés 

Szemvédelem :  Biztonsági szemüveg 
Kézvédelem: 

Anyag : Butilkaucsuk, Természetes gumi, Nitril-kaucsuk 
Megjegyzések : Az áthatolási időre/ anyag erősségére vonatkozó adatok nem 
érvényesek nem feloldott szilárd anyagokra/porra. 

Bőr- és testvédelem :  Védőruha 
Légutak védelme :  EN 143 részecskeszűrős légzésvédő eszköz 
 

Környezeti expozíció-ellenőrzések 
Általános tanácsok :  Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: 

Külső jellemzők :    kristályos 
Szín :      fehér 
Szag :      szagtalan 
Szagküszöbérték :    nincs adat 
pH-érték :     3 - 3,5, Koncentráció: 100,00 g/l a20 °C 
Olvadáspont/olvadási tartomány :  90 °C 
Forráspont/forrási 
hőmérséklettartomány:    nincs adat 
Lobbanáspont :    nem használható 
Párolgási sebesség :    nem használható 
Alsó robbanási határ :    nincs adat 
Felső robbanási határ :    nincs adat 
Gőznyomás :     nem használható 
Relatív gőzsűrűség :    Megjegyzések: nem használható 
Sűrűség :     nincs adat 
Térfogatsúly :     kb. 1.000 kg/m3 
Vízben való oldhatóság :   kb. 105 g/l a 20 °C 
Öngyulladási hőmérséklet :   nincs adat 
Hőbomlás :     > 400 °C 
Dinamikus viszkozitás :   nem használható 
Kinematikus viszkozitás :   nem használható 
Oxidáló tulajdonságok :   nincs adat 
 

9.2. Egyéb információk: 
Égési szám :    nincs adat 
Éghetőség (érintkezés vízzel):   nincs adat 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakciókészség: 

Külön említésre méltó veszély nincs. 
10.2. Kémiai stabilitás: 

Normál körülmények között stabil. 
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: 

Nem ismert. 
10.4. Kerülendő körülmények: 

Nem ismert. 
10.5. Nem összeférhető anyagok: 

Nem ismert. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: 

Veszélyes bomlástermékek : 
Egyéb információk :  Kén-oxidok 
 

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

Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 
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Akut toxicitás, szájon át :  NOAEL egér, hím és nőstény: 8.160 mg/kg 
Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, B.33 Melléklet. 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Akut toxicitás, belélegzés :  NOAEL egér, hím és nőstény: 13,05 mg/l 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 
Megjegyzések: (Calculation from oral NOAEL-600d mouse) 

Akut toxicitás, bőrön át :  NOAEL egér: > 100.000 mg/kg 
Módszer: EPA OPP 81-2 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Bőrkorrózió/bőrirritáció :  Faj: nyúl 
Eredmény: Nincs bőrirritáció 
Módszer: EPA OPP 81-5 
Vizsgálati anyag:Al2(SO4)3 (CAS-No. 10043-01-3) 
Read across 

Súlyos 
szemkárosodás/szemirritáció:  Faj: nyúl 

Eredmény: Nincs szemirritáció 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 405 
Vizsgálati anyag: AlNH4(SO4)2 (CAS N0. 7784-25-0) 
Read across 

Légzőszervi vagy 
bőrszenzibilizáció:   Faj: egér 

Eredmény: Nem okoz bőr túlérzékenységet. 
Módszer: EPA OPP 81-6 
Vizsgálati anyag: Al2(SO4)3 (CAS-No. 10043-01-3) 
Read across 
Eredmény: Nem okoz légzési túlérzékenységet. 

Csírasejt-mutagenitás 
In vitro genotoxicitás :   Típus: In vitro kromoszóma rendellenesség vizsgálat 

Vizsgálati fajok: Chinese Hamster V79 cells 
metabolikus aktiválással vagy anélkül 
Eredmény: negatív 
Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 473 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

  In vivo genotoxicitás :   nincs adat 
Rákkeltő hatás :   nincs adat 
Reprodukciós toxicitás :  Faj: patkány 

Nem: hím és nőstény 
Felhasználási út: Orális 
NOAEL: 31 mg/kg, Módszer: OECD Vizsgálati útmutató, 416 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Teratogenitás :    Faj: patkány 
Felhasználási út: Orális 
Módszer: Prenatal Developmental Toxicity Study (EPA OPPTS 870.3700) 

Egyetlen expozíció utáni 
célszervi toxicitás (STOT):  Becslés: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint 

speciális célszerv toxikust, egyetlen expozíció. 
Ismételt dózis toxicitás :  NOAEL: patkány, hím és nőstény: 8160 mg/kg 
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Felhasználási út: Orális 
Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, B.33 Melléklet. 
NOAEC: patkány, hím és nőstény: 6,2 mg/kg 
Felhasználási út: Belégzés 
Módszer: 67/548/EGK Utasítás V, B.33 Melléklet. 

Ismétlődő expozíció utáni 
célszervi toxicitás (STOT):  Becslés: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint 

speciális célszerv toxikust, ismételt expozíció. 
További információk :   Senki által nem ismert. 

 

12. SZAKASZ: : Ökológiai információk 
12.1. Toxicitás: 

Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Toxicitás halakra :   LC50 (Pimephales promelas (Fathead minnow)): 110 mg/l 
Expozíciós idő: 96 h 
Vizsgálati módszer: static test 
Módszer: Nincs információ. 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 
Édesvíz 

Toxicitás daphniára és egyéb 
vízi gerinctelen szervezetekre:  EC50 (Daphnia magna): 206 mg/l 

Expozíciós idő: 16 h 
Vizsgálati módszer: static test 
Módszer: Nincs információ. 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 
Édesvíz 

Toxicitás algákra :   EC50 (Chlorella vulgaris (édesvízi alga)): 133,3 mg/l 
Expozíciós idő: 720 h 
Vizsgálati módszer: static test 
Módszer: Nincs információ. 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 
Fejlődési ráta 

Toxicitás halakra (Krónikus 
toxicitás):    NOEC: 5,58 mg/l 

Expozíciós idő: 7 d 
Faj: Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) 
Vizsgálati módszer: flow-through test 
Módszer: nincs adat 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Toxicitás daphniára és egyéb 
vízi gerinctelen szervezetekre 
(Krónikus toxicitás):   NOEC: 21,54 mg/l 

Expozíciós idő: 7 d 
Faj: Ceriodaphnia Dubia (vízi bolha) 
Vizsgálati módszer: static test 
Módszer: EPA 600/4-85/014 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 



 

       Verzió: 2.0.                                      Felülvizsgálat dátuma: 2016.06.08.                                       Oldal: 8 / 11 

Biztonsági adatlap 
          Készült a 1272/2008/EK rendelet, a 1907/2006/EK rendelet és a 44/2000. EüM rendelet szerint                

  

     

 
Timsó, Timsó élelmiszeripari                                                                                    
 

Édesvíz 
Toxicitás talajlakó  
szervezetekre :    NOEC: 956 mg/kg 

Faj: Eisenia sp. (annelids) 
Módszer: OECD 207 vizsgálati irányelv 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Toxicitás növényekre :   EC50: 12,9 mg/kg 
Faj: Hordeum vulgare 
Módszer: EPA OPP 122-1 
GLP, Helyes laboratóriumi gyakorlat: Nincs információ. 

Toxicitás szárazföldi 
szervezetekre:    nincs adat 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Biológiai lebonthatóság :  A biológai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek 
szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók. 

Stabilitás vízben :   nincs adat 
12.3. Bioakkumulációs képesség: 

Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Bioakkumuláció :   Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus 
(nem PBT). 

Megoszlási hányados:   noktanol/víz: nem használható 
12.4. A talajban való mobilitás: 

Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Mobilitás :    nincs adat 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Becslés :    Ez az anyag nem perzisztens, nem bioakkumultív és nem toxikus 
(nem PBT). 

12.6. Egyéb káros hatások: 
Komponensek: 
aluminium potassium sulfate dodecahydrate : 

Ózon lebontási potenciál :  nincs adat 
További ökölógiai információ :  Senki által nem ismert. 
 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
13.1. Hulladékkezelési módszerek: 

Termék:  A helyi és nemzeti szabályozásnak megfelelően. 
 
Ehhez a termékhez nem határozható meg hulladékkulcsszám az 
Európai hulladékjegyzék szerint, mivel csak a felhasználó általi 
felhasználási cél enged meg egy hozzárendelést. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
14.1. UN-szám 

ADR Nem veszélyes áru 
IMDG Nem veszélyes áru 
IATA Nem veszélyes áru 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 
ADR Nem veszélyes áru 
IMDG Nem veszélyes áru 
IATA Nem veszélyes áru 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
ADR Nem veszélyes áru 
IMDG Nem veszélyes áru 
IATA Nem veszélyes áru 

14.4. Csomagolási csoport 
ADR Nem veszélyes áru 
IMDG Nem veszélyes áru 
IATA Nem veszélyes áru 

14.5. Környezeti veszélyek 
ADR Nem   
IMDG Nem   
IATA Nem   

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
A személyi védelemről lásd a 8. szakaszt. 

14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
nincs adat 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi jogszabályok: 
 
Magyarország (HU): 
2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról 
44/2000. (XII. 20.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások ill. 
tevékenységek részletes szabályairól 
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról  
1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek 
3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról  
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
közegészségügyi feltételeiről 
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának 
feltételeiről 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról 
4/1987. (V.13.) KM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CÍM) 
mellékleteinek kihirdetéséről. 
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2010. évi VI. törvény a Genfben, 2000.máj. 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez 
csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról. 
 
15.2. Kémiai biztonsági értékelés: 
  igen 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK (CLP), és az 1907/2006 EK (REACH) rendeletek, a 2000. évi XXV. 
törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. 
 
Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 
 
Javasolt képzések: Az anyaggal foglalkozó személyeknek el kell olvasniuk ezt a biztonsági adatlapot. 
 
16.1. Változtatások jelzése:  
 Ez a verzió helyettesít minden korábbi verziót.  
 Változtatás a korábbi Biztonsági adatlaphoz képest: 1-16 szakaszban  
 
16.2. Rövidítések és betűszavak:  
  CAS  Chemical Abstract Service 
  ETTSZ  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
  GHS-CLP Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals / Vegyi  
    anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 
  IARC  International Agency for Research on Cancer / Nemzetközözi Rákkutató Ügynökség 
  EK/EC/EU Európai Közösség/European comission/Európai Únió  
  EGT  Európai Gazdasági Térség 
  EPT  Európai Parlament és Tanács 
  Korm.  Kormány 
  EüM  Egészségügyi Minisztérium 
  ESzCsM Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériu 
  KPM  Közlekedési- és Postaügyi Minisztérium 
  KM  Közlekedési Minisztérium 
  FVM  Földművelésügyi és VidékfejlesztésiMinisztérium 
  KvVM  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
  EPA  The Environmental Protection Agency 
  PBT  Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 
  vPvB  Nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív 
 
 
Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk nyújtására készült. Az adatlapon szereplő információk 
azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a termékkel kapcsolatban rendelkezésünkre állnak. Az adatlap tartalmát legjobb 
tudásunk szerint állítottuk össze, de csak tájékoztatás céljából. Ezért az ismertetett adatok nem jelentenek sem garanciát, sem jogi 
kötelezettséget a termék tulajdonságaira vonatkozóan.  
A biztonsági adatlap azt a célt szolgálja, hogy segítse a felhasználót saját felhasználási céljához kapcsolódóan a termék 
alkalmazhatóságának és alkalmasságának eldöntésében továbbá azon kötelezettségei teljesítésében, amelyek a veszélyes anyagok 
felhasználása során terhelik, de nem mentesíti a tevékenységgel kapcsolatos előírások és szabályzatok ismerete és alkalmazása, 
valamint a megfelelő óvintézkedések megtétele alól.  
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Mivel a termék kezelésére, tárolására, használatára és megsemmisítésére nincsen sem ráhatásunk sem arról információnk, minden, 
a termék kezelésével, tárolásával, használatával és megsemmisítésével kapcsolatos minden felelősséget kizárunk.  
Amennyiben a termék valamely más termék összetevőjeként kerül felhasználásra, jelen SDS alkalmazhatósága megszűnik.  
A ref. biztonsági adatlapot készítette: OKER-CHEMIE GMBH   Im Schleeke 77 38642 Goslar Németország 
     Telefon: +49 (0)53 21 - 7 51-34 15, Fax: -, e-mail: - 
Szerkesztette:    Donauchem Kft. Magyarország H-1225 Budapest, Bányalég u. 37-43. 
     Telefon: +36-1 207 8000 Fax: +36-1 207 2767, e-mail: ferenc.toth@donauchem.hu 


