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Kivonat a munkav6delmitiirv6nvb6l
A
munkav6delemre vonatkoz6 alapel6irisokat keretkdvetelm6nyk6nt a
munkav6delemrll sz6l6 1993. 6vi XCIII. torv6ny (Mvt.J r<igzfti. Az egy6ni v6delem
jelent6s6g6t hangsilyozza, hogy az alapkovetelm6nyek mdr t6rv6nyi szinten
megfogalmaz6dnak,
amelyeka kdvetkez6k:
Munkahely,l6tesitm6ny,technol6giatervez6se,kivitelez6se,haszndlatbav6tele 6s
iizemeltet6se,
toviibb6 munkaeszkdz,anyag,energia,egy6ni v6d6eszkozel6dllitdsa,
gydrt6sa,tirol6sa, mozgatasa,szAllitdsa,felhasznil6sa,forgalmaz6sa,importdl6sa,
iizemeltet6se a munkav6delemre vonatkoz6 szabdlyokban meghatiirozott, ezek
hi6ny6ban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvdrhat6 kdvetelm6nyek
megta1t6seval
tort6nhet.
Az eg6szs6getnem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos munkav6gz6s kovetelm6nyeinek
teljesit6se
helyetta munk6ltat6p6nzbelivagyegy6bmegv5lt6sta munkaviillal6nak
nem
adhat.
Az egy6ni v6d6eszkozt teh6t a munkdltat6nak term6szetben kell biztositania. A
munkav6llal6kr6sz6re csak olyan egy6ni v6d6eszkozokadhat6ak ki, amelyek
rendelkezneka szriks6gestanrisitdssal.
Egy6ni v6d6eszkozt forgalomba hozni, haszniilatba venni akkor szabad, ha az
rendelkezik megfelel6s6gi nyilatkozattal, illetve tipusbizonyiwiinnyal. Az egyi-ni
v6d6eszkdzdkmegfelel6s6g6nek
tanrisitdsdta foglalkoztatdspolitikai
6s munkaiigyi
miniszterrendelet6ben
foglaltakszerintkell elv6gezni.
Az egy6ni v6d6eszkoz megfelel6s6gi nyilatkozata, tipusbizonyitvdnya kiad6sdnah
valamint az egy6ni v6d6eszkozokmin6s6g6t biztosit6 rendszer, tovdbbd a gyArtAs
min6s6gbiztositdsi rendszere ellen6rz6s6nek r6szletes szabelyait a
foglalkoztatdspolitikai6s munkatigyi miniszter az eg6szs6gigyi,szocidlis6s csal6drigyi
miniszterrelegyet6rt6sbenhatArozzameg.
Az Mvt. 6rtelm6ben az egy6ni v6d6eszkozrevonatkoz6 r6szletes el6irdsokat krikin
jogszabfly, SzabAlyzat6.sszabvAnytartalmazza.
Egy6niv6d6eszkozokeset6bena kdvetelm6nyekre,
vizsg6latokra6s a megjelol6sre
vonatkoz6 el6iriisokat nemzeti szabvdnyok tartalmazzAk,melyek hazai kidolgoziis
eset6n MSZ jelzettel, az SFett (honositottJ szabvdnyokniil pedig az eredetre utal6
kieg6szit6pl. MSZEN,MSZIS0jelzettelvannakellStva.
Az egy6ni v6d6eszkdz el66llitdsa, gy6rtdsa, tdroldsa, sz5llitdsa, forgalmazisa
visel6sea munkav6delemre
vonatkoz6szab6lyokban
[importildsaJhaszn6latbav6tele,
meghatiirozottahennek hiiiny6bana tudomfnyos,technikai szinvonalmellett elvdrhat6
k<ivetelm6nyek
megtartSs6val
tdrt6nhet.Az adott teriileten6rv6nybenl6v6 szabv6nyok
olyan kdvetelm6nyeket
Allitanakfel, amelyeklegjobbanmegfelelnekaz adott tenilet
tudomSnyos technikai szinvonallnak. Fi.iggetleniilteh6t att6l, hogy a szabv6nyok

kovet6se<ink6ntess6gen
alapul, a munkav6delmi6s munkabiztons6giszempontok
6rv6nyesit6se sor6n az 6rv6nyben l6v6 szabv6nyok tartalmiinak teljesit6se
megkdvetelhet6.Az egy6ni v6d6eszkozokmunkav6delmi megfelel6s6gvizsgdlata
els6dlegesen
harmoniziiltszabvdnyok
alapj6nt<irt6nik.
Az Mvt. a megel6z6sfokozatainakelve alapjiin hatArozzameg az ery6\i v6d6eszkoz
alkalmazhat6s6gft.Ennek 6rtelm6ben azokn6l a munkafolyamatoknil, ahol a
munkavdllal6vesz6lyforriishat6s6naklehet kit6vea hat:isosv6delmetz6rt technol6gia
alkalmazdsival,ha ez nem oldhat6 meg akkor biztonsigi berendez6sek,egy6ni
v6d6eszkiizok
6s szervez6siint6zked6sek
sziiks69szerintiegyrittesalkalmazSs6val
kell
megval6sitani.
Az eg6szs6getnem vesz6lyeztet6 6s biztonsigos munkav6gz6s megval6sitilsakor
6ltal6noskovetelm6nyk6ntkoteles a munkdltat6 figyelembevenni a kollektiv mriszaki
v6delemels6bbs6g6t
az egy6niv6delemhez
k6pest.
Az Mvt. nem fogalmazmeg tovdbbi r6szleteketarr6l, hogy mikor mely m6dszerrelkell
v6denia munkavdllal6eg6.szs6g6t,
testi 6ps6g6t.Kdvetelm6nyekettamasztazonbanarra
az esetre,amikor egy6niv6.d6eszkbzt
kell alkalmaznia vesz6lyesmunkafolyamatokn6l,
technol6gidkn6la vesz6lyek megel6z6se,illetve k6ros(t6 hatiisuk csokkent6se
6rdek6ben.
Ezzelrisszefiigg6sben
el6irja,hogy
.

a vesz6lyforr6sokellen v6delmet nyriit6 egy6ni v6d6eszkozoketmeg kell
hatdrozni,
. azokkala munkavdllal6kat
el kell l6tni,6s
o haszn6latukat
megkell kovetelni
E hdrom elv6rds marad6ktalan teljesit6sejelent6s terhet 6s felel6ss6get16 a
munkdltat6kra,tekintettel e feladatokmiiszaki,eg6szs6grigyi,
jogi, p6nztigyivonzat6ra.E
kovetelm6nyki nem mondottan,de elkenilhetetlenm6don - magiibanfoglaljaazt is,
hogy a munk6ltat6knak mindenekel6tt meg kell hatdrozniuk azokat a kockdzatokat,
amelyekaz adottmunkahelyenfenndllnak.
A munk6ltat6koteles min6s6gileg,illetve szriks6geset6nmennyis6gileg6rt6kelni a
munkaviillal6k eg6szs6g6t 6s biztons6g6t veszllyeztet6 kockiizatokat. Az esetek
ziim6benmiiszeresvizsgdlatotig6nyel[zajm6r6s,
l6gszennyezetts69
m616se,
stb.J,mivel
a megfelel6v6delmetnyrijt6 egy6niv6d6eszkozok
csak a m6rt 6rt6kek ismeret6ben
hatdrozhat6kmeg. A mindezek alapjiin meghaterozottv6d6eszkoztipus ktiziil kell
kiviilasztania legalkalmasabbakat.
A v6d6eszkoz<iket
a rendeltet6sszer(i
haszndlatra
alkalmasSllapotbankell tartani.
A munkiiltat6 kdtelezetts6ge,hogy biztositsa a v6d6eszkozdkrendeltet6sszerii
haszniilhat6s6get,
v6d6k6pess696t,
a kiel6git6higi6n6srillapotdt,a sziiks6ges
tisztitesdt,
karbantartiisdt(javitds6tJ,p6tlds6t.
A rendeltet6sszeriihasznilhat6sdgalapfelt6tele,hogy a munk6ltat6 rendelkezzenaz
egy6niv6d6eszkozrigynevezetttdj6koztat6jival6s annak tartalmat a munkavdllal6
tudomisdra hozza.A t6j6koztat6 az egylni v6d6eszkoztartoz6ka, amely a t6rolSsdra,

kezel6s6re,
karbantartdsiira,
tisztit6s6ra,
id6szakosvizsgdlatdra
vonatkoz6tudnival6kat
tartalmazza
A munkdltat66s a munkavilllal6 egytittmiikdd6s6tc6lozzaa torv6ny, mivel mindk6t f6l
jog6t 6s kdtelezetts6g6tmeghatArozza.
A munkavdllal6kdteles az egy6ni v6d6eszkozt
rendeltet6s6nek
megfelel6en
haszndlni6s a t6le elviirhat6tisztit6sdr6lgondoskodni,
igy
nemcsakjogaaz egy6niv6d6eszkdz<ik
haszn6lata,
hanemkritelezetts6ge
is.
E kdtelezetts6gfenn6lldsa azonban nem mentesiti a munkdltat6t a rendszeres
ellen6rz6se,ezen kereszttil e kdtelezetts6g6rv6nyre juttat5sdnak felel6ss6gea\6l. Az
ellen6rz6s
a megel6z6s
egyikeszkoze.
A munkavdllal6ugyanakkorjogosultmegkovetelni
a munkiiltat6jet6la munkav6gz6shez
sziiks6ges
v6d6eszkoz<ik
biztosit;isit.
L6that6,hogy amit a tdrv6ny az egyik f6l kiitelezetts6gek6ntfogalmazmeg,azt a mAsik
f6l jogak6ntis megjeleniti.
Az eddigiekb6lis kitiinik, hogy a tdrv6ny kell6 hangsrillyalfoglalkozikaz egy6ni
v6d6eszkozokkel.Azt az elv6r6st, hogy a munkdltat6k is megfelel6 szinvonalon
foglalkozzanak
e tenilettel az a garancidlisel6ir6sszolg6lja,mely egyfel6lmegkijveteli,
hogy az egy6niv6d6eszkozjuttatds6nakbels6 rendj6t a munkiiltat6 irAsbanhatArozza
meg mdsfel6lkikoti, hogy e feladatelliitisa munkabiztonsdgi
6s munkaeg6szs6giigyi
szaktev6kenys6gnek
min6siil.
Az eg6szs6get
nem vesz6lyeztet6
6s biztonsiigos
munkav6gz6s
6rdek6bena munk6ltat6
koteles a munkabiztons6giszaktev6kenys6g,
a munkaeg6szs6giigyiszaktev6kenys6g,
illet6leg az 57-58. $-okban el6irtak ell5t6s6ramegfelel6 k6pesit6sselrendelkez6
szem6lyt biztositani, valamint g) biztositani a v6d6eszkozokrendeltet6sszerii
haszniilhat6silgat,
v6d6k6pess6g6t,
a kiel6git6higi6ni6siillapotit, a sziiks6ges
tisztit6set,
karbantartiisiit[javitis6tJ, p6tl5s6t.
A munkahelyet,az egyfni v6d.6eszkozt,
a munkaeszkdzla technol6giitaz iizemeltet6
munkeltat6naksoron kiviil vizsg6lniakell, ha az a rendeltet6sszerii
alkalmazdssoriin
kozvetleniil vesz6lyeztette a munkavdllal6 eg6szs6g6t6s biztons6g6g vagy ezzel
<isszefiigg6sben
munkabalesetkovetkezett be. Az ellen6rz6s elv6gz6s6igannak
iizemeltet6s6t,illetve haszndlatetmeg kell tiltani. Az ellen6rz6sa vesz6lyeztet6s
jelleg6t6lfiigg6en6 munkabiztonsiigi,
illetve munkaeg6szs6giigyi
szaktev6kenys6gnek
min6siil.
Egy6.niv6d6eszkozzel
vizsg6lataannak
tiirt6nt munkabaleseteset6na megfelel6s6g
jelenti,
meg6llapit6sdt
hogy a fenndll6 kockdzatokellen a megfelel6v6d6eszk6zt
biztositottdk-e, azt rendeltet6sszeriienhaszndltSk-e,els6dlegesenide 6rtve, hogy a
v6d6eszkoza v6delmi k6pess6g6tmeg6rizte-e?Ennek keret6bena munk6ltat6bels5
kell vizsgdlni.
el6irdsdt(meghatiiroz6sJ,
a kiviilasztds,
illet6leghaszndlatszakszeriis696t
Nem tartozik ide a v6d6eszk6zmin6sit6 bizony(wdnyakiaddsinak alapjAtk6pez6
munkav6delmimegfelel6s6g
vizsg6latkovetelm6nyeivel
osszefiigg6(OMMFjogk<ir6be
tartoz6J ellen6rz6 vizsgdla! csak a bizonyiwdnyban meghatdrozottak alapjin a
tdj6koztat6banis rogzftettekbetart6sdnakvizsgilata.

A trirv6ny az egy6niv6d6eszkozokmiikdd6k6ptelens6g6t
(alkalmatlans6gdt),
illetve
hiinydt a munkav6llal66let6! eg6szs6g6t
vagytesti 6ps6g6t6rint6 kozvetlen6s srilyos
vesz6lyeztet6snek
min6siti.
Ezaz el6irAsolyan helyzetetnevesit,amelyfenniill6sakor
o a munkavilllal6jogosultmegtagadni
a munkav6gz6st,
illet6leg
c munkav6delmibirsdgalkalmazhat6

Egy6ni v6d6eszkiiz ell6tds szabilyai, kiivetelm6nyei
A vesz6lyekmegel6z6se,
illewe kiirosit6hat6sukcs6kkent6se
6rdek6bena vesz6lyforr6s
ellen v6delmetnyfjt6 egy6niv6d6eszkiizdket
irdsban meg kell hatirozni, azokkala
munkavdllal6kat
el kell liitni 6shaszn6latukat
megkell kcivetelnia munkahelyen.
A vonatkoz6 rendelet a munkavillal6k munkahelyentrirt6n egy6ni v6d6eszkdz
haszn6lat6nak
minimdlisbiztonsigi 6s eg6szs6gv6delmi
kiivetelm6nyekiterjed minden
munkiltat6raaki szervezettmunkav6gz6s
keret6benmunkavdllal6tfoglalkoztat.
Egy6niv6d5eszl<ozt
beszerezni,haszndlatbavenni csak akkor lehe! ha az eszkoz
rendelkezikmin6sit6bizonyitvlnnyal.
Egy6niv6d6eszkoz
minden olyan eszkdz,amelyeta munkavdllal6az6rtvisel,vagytart
magiindl,hogy a munkav6gz6sb6l,a munkafolyamatb6l,illewe a technol6giiib6lered6
kock5zatoka!az e96szs6get
nem vesz6lyeztet6m6rt6krirecsdkkentse.
Abbanaz esetben,ha a munkiiltat6nem tudja a megel6z6m(szaki illetve szervez6si
int6zked6ssel az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 munkav6gz6st megval6sitani,
kockazatokat az eg6szs6getnem vesz6lyeztet6m6rt6kiire cstjkkenteni, akkor
munkavSllal6it
a l<ockdzatokkal
szembenv6delmetnyrijt6 egy6niv6d6eszkozzel
ldtja el
6sellen6rziazol<szabdlyos6s rendeltet6sszerfihasznAlatAt.
Ha a munkav6gz6ssordn a v6d6felszerel6st,
v6d6ruhdzatota munkav6llal6nem
hasznilja,munkht6lel kell tiltani.Az eltilt6sidej6remunkab6rnem fizethet6.
A munk6ltat6gondoskodikarr6l,hogya v6d6eszkdz
r liissa el v6delmi funkci6jiit a kockizatokkal szembenrigy, hogy tovSbbi vesz6lytne
idlzzen el5,
. feleljenmega vend6gl6ialkalmazottak
eltalv6gzettmunkakovetelm6nyeinek,
r biztositsaa liir.ryelmes
6s eg6szs6ges
viseleteta munkavillal6r6sz6re6silleszkedjen
a visel6j6re.
Ha azegy6niv6d6cszkoz
rendeltet6sszerii
alkalmazds
soriinkozvetlent-il
vesz6lyeztette
a
munkavdllal6eg6szs6g6t6s biztonsfgiit, vagy ezzel dsszeftigg6sben
munkabaleset
krivetkezettbe, megfelel6s6g6t
a munkfltat6naksoron kivtil vizsg6lniakell. A vizsgdlat
befejez6s6ig
haszn6latdt
megkell tiltatni.
Munkav6llal6
a v6.d6eszkoz
hasznalatar6l
nem mondhatle, azt hazanem viheti,kiv6ve,
ha a munk6ltat6annakelvitel6tenged6lyezi.

A munkdltat6 l<oteles int6zked6st kezdem6nyezni,ha a munkavillal6 az egy6ni
v6d6eszkoz
hasznilatdvalkapcsolatos
rendelkez6st
megszegi.
Az egylniv6d5eszkozre
vonatkoz6,rendeletbenfoglaltakbetartds6nak
ellen6rz6s616l
a
Munkav6delmi
Feliigyel6s69
sajiithatdsko16ben
gondoskodik.
Az egy6ni v6d6eszkdzszem6lyihaszn:ilatraszolgdl,kihord6si ideje nincs. V6delmi
k6pess6ger
clvesr,rette,
azonnalcse16lni
kell.
Az egy6niv6d6eszkdzt
a munkav5llal6a t6le elvdrhat6m6donkotelestisztantartani,ezt
meghalad6an
a v6d6eszkoz
tiszt6ntartdsiir6l
a munkdltat6gondoskodik.
Az elhasznSl6dott
v6d6eszkdzthullad6kk6ntI vesz6lyeshullad6kk6nt] kell kezelni,6s
be kell tartenia lrullad6kkezel6s6re
vonatkoz6el6fr6sokat.
A munkav6llal6a munkav6gz6s
ideje alatt nem 6llhat alkohol vagy olyan szer hatdsa
alat! amely rr rnrnkav6gz6sbiztons6gdtveszllyezteti.

Egy6niv6dSfelszerel6s
iuttatds6nakrendie

1..,

Az L993. 6vi XCIII-asttirv6ny 6s a 65/1999. (XIL22,)EriM rendelet el6friisai
szerintamennyibena munkdltat6 olyan megel6z6miiszaki,illetve szervez6si
int6zked6sekkel
az eg6szs6get
nem vesz6lyeztet6
6s biztonsdgosmunkav6gz6s
nem val6sithat6 meg, akkor a kock6zatok eg6szs6getnem vesz6lyeztet6
m6rt6kiirecsokkent6se6rdek6bena munkavdllal6kat
a kockdzatokkalszemben
v6delmetnyfjt6 egy6niv|.d6eszkozzel
l6tja el 6s ellen6rziazokrendeltet6sszerf
haszn6lat6t.

'J..'J..

Az egy6niv6d6eszktjz
haszndlatikritelezetts69
kiterjeda szervezettmunkav6gz6s
keret6benfoglalkoztatottmunkavdllal6kra,
6s a vesz6lyhat6kdr6bentart6zkod6
m6s szem6lyekre
mindazonmunkateriileten,
munkahelyen,
ahol a munkav6gz6s
krizbenaz ott tart6zkod6 szem6lytvesz6lyfenyegeti,vary az eg6szs6get
kdrosit6
hatiisi6phetfel.

2

A munl<iltat6 el6zetesen
tdj6koztatjaa munkavdllal6tazoknaka kockiizatoknak
'r1i16l,
jell
a
6s m6rt6k6r6l, amelyekkelszemben a v6d6eszkiizhaszndlata
megv6tiiijt tovSbbAgondoskodikarr6l - szriks6gszerintgyakorlatik6pz6sselhogy u rnunkavdllal6megtanulja a v6d6eszkozhaszndlatiinakm6dj6t. A
munl<riltrt6a v6d.6eszkoz
rendelkez6sre
bocsiitiisdval
egyidejflegmagyarnyelvii
t6j6koz:;rt6t
6shasznilatiutasit6sta munkavdllal6rendelkez6s6re
bocs6t.
A tij''l:ozt:rt6s megtiirt6nt6t a munkfltat6 irAsban dokumentdlja6s azt a
munir .,il:rl6valal5 kell iratni, tov6bbd - k6relemre- az ellen6rz6stv6gz6
hat6s;,,trl sz6rea dokumentumotbemutatja.A munk6ltat6kiitelesbiztositania
v:'rilal6k szAmAraa t6j6koztatdst,az oktatdst 6s a konzultAci6t a
munl<r,
.
haszndlatdval
szerint.
v6di\, ..,.Ltz
kapcsolatosan
az Mvt.rendelkez6si
Ha a rrLrnl<av6gz6s
sordna v6d6felszerel6st,
v6d6ruhiizatota munkavdllal6nem
haszr. , r munkdt6lel kell tiltatni.Az eltiltdsidej6remunkab6rnem fizethet6.

4

Ha ;i:' i,,rvini v6d6eszkozrendeltet6sszer[ialkalmazdsasordn ktizvetlentil
vesz, ...:L[e a munkavdllal6 eg6szs6g6t 6s biztonsegat, vary ezzel
a munkdltat6nak
iisszr, .,,.sben munkabalesetkdvetkezettbe, megfelel6s6g6t
haszndlatdtmeg kell tiltani.A
soron liiviil vizsg6lniakell.A vizsgilatbefejez6s6ig
vizs1lrl
min6siil.
" :rLrnkav6delmiszaktev6kenys6gnek

E

a
elhaszndl6ddsfra
A v6(l rir:l(irz
biztonsiigamagdbanfoglalja,hogya v6d6eszkijz
mun : :r nrunkav6gz6s6hezfolyamatosanrendelkezzentartal6kk6szlettel.

6.,

A mu,
azt.t

7.,

kiv6veha
..JlaI6az egy6niv6d6eszk<iz6t
nem viheti el a munkahely6r6l,
ensed6lvezte.
, :.iltatoel6zetesen

'
A v6rl . r:l.i)zokkivdlaszt6sdnak
szempontiai:

-

Az :rlott munkateriiletenfell6p6expozici6valszembenmegfelel6v6delmet
bizrositson,
onmagatovdbbivesz6lytne id6zzenel6.
E: nr'rruiailagmegfelel6 legyen 6s feleljen meg a dolgoz6 eg6szs6gi
ill ro Ii nak.
Kivdlasztissor6na foglalkoz6s-egdszs6giigyi
szolgdlatotis be kell vonni.

8.,

A v6d6eszkozhaszn6latfelt6teleinekmeghat6rozdsdndl
figyelembekell venni a
visei6sid6tartam6t,a kockdzatm6rt6k6t,a kitetts6ggyakorisigit 6sa v6d6eszk<iz
visel,ls6b6lsz.Armaz6,
a munkaviillal6t616tdbbletterhel6s
m6rt6k6t.

9.,

A fol lalkoz:is-eg6szs6gtigyi
orvosnakvizsg6lnikell a munkav6llal6 eg6szs6gi
6lla1;oti! l;ogy alkalmas-ea v6d6eszkozhaszndlatb6lszArmaz6tobbletterhel6s
n 6lkrilivisel6s6re.
k6rosodds

10.,

Ttibb v6d6rszkozegyidejii haszn6lataeset6nfigyelembekell venni, hogy az
egyl.lejiiha ;;rndlatmindenkdrosit6hatiisellennyrijtsonhatdsosv6delmet.

tI.,

11" 'runk,rv6gz6s
k6rtilm6nyeimegkivdnji( hogy egybizonyosv6d6eszk<izt
ne
"
csali
egy ,.iolgoz6haszndljon iigyelni kell a higi6n6s felt6telekre,hogy
eg6:;zs6giigli
kirosoddstne okozhasson
haszndl6iszAmira.

I2.,

Ha cgy mrr:liaterriletenmegveltoznaka dolgoz6t6rhet6 kock6zatit6nyez6k,
mintiig a nr,gvdltozottkortilm6nyeknek
megfelel6v6delmetnyfjt6 v6d6eszk<izt
kell r dolgo'r'rr6sz6rebiztositani.

pillanatat6la tev6kenys6gteljes id6tartamdra
L3., A rrunkav6r,z6s
megkezd6s6nek
bizt,-rsitanilierl a dolgoz6szAm6'ra
a megfelel6v6d1eszkozt.
I4.,

A liivalasztr)tl"
v6d6eszkoznekminden esetbenrendelkezniekell a 6rv6nyes
tiprrsbizonl,,
I vinnyal.

15.,

Ha a kiadotr,.,6d6eszkoz
Az
elvesztiv6delmik6pess6g6t
tov6bbnem haszn6lhat6.
elh, szndl6clri egy6ni v6d6eszkozhullad6kk6nt /vesz6lyes hullad6kk6nt/
kez'1end6 us a vesz6lyes hullad6kra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell
gondoskodri e megsemmisit6s6r6l.

1,6., A clolgoz6) :sz6.reelfirt v6d6eszkdztp6nzbelivagy egy6bjuttatdssalkivAltani
tilo:;.
17., A v icl6eszlrr;rnekkihord6si ideje nincs,csak addig haszndlhat6,mig v6delmi
i'etolti - utdnaa munkiltat6 kiiteleslecser6lni.
k61r,:ss6g6t
1"8., A rlunkav:lllal6nak halad6ktalanultdj6koztatnia kell a munkaltat6t ha a
v6cl eszkoz,:lvesztettev6delmik6pess6g6t.
79.,

Ha a v6rl''1,'szkdzid6szakos biztonsiigi fehilvizsg6latrakotelezett azt a
mrrr":dltato.i.l( kell elv6seztetnie.

20.,

A v6d6eszkozdktisztittatdsir6l, javittatisir6l, karbantart6s6r6la munk6ltat6nak
kell gondosl<odnia.

2L,

Vesz6ly eset6n,fgy kiil<inosen6letv6delmieszkdzdkhaszn6latakoregyediil
munl<itv6seznitilos.

Egy6ni v6d6eszkiiz 6w6teli elismerv6ny

Alulfrott elismerem,hogy a r6szemrekiadott v6d6eszkozt6,sahozzAtartoz6
haszndlatiutasit6stetvettem,az eszkozhaszndlatiitgyakorlati oktatdskeret6ben
elsajdtitottam,
A v6d6eszkozhasznfiatAtaz el6irt helyen- munkafolyamatbankotelez6nek
tartom.

V6tl6eszkdzmegnevez6se

atad6aleirasa

V6d6eszkiiz
tipusa

6wev6 dolgoz6aldir6sa
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1, BEVEZETES
A kockazatbecsl6s
elv6gz6s6t, l. elv6geztet6s6t
a munkav6deremr6lsz6r61993 6vi XCIII.
ttiry6ny irja el6 a munk6ltat6kr6sz6re.Az elv6gzend6feladatoksz(.iks6gesseg6t
er6sitette
mega k6miaikockezatokravonatkoz6ana 2000.6vi XXV.tdrv6ny a k6miai biztons6gr6l.
A kockilzat6rt6kel6s
c6lja,hogy mindenvesz6lyforestjelentd tev6kenys6geset6nfelsziue
kertiljenek a lehetsdgesvesz6lyek,felm6r6sre keriiljenek a kockdzatok fajt6i 6s
azok
m6rt6ke, ill. miiszaki, szervez6si,stb, int6zked6sekr6v6n a kockilzatok elfosadhat6
m6ft6kiiv6csdkkenjenek.
A 1993.6vi XCIII.tiirv6ny a munkav6delemr6l54. g (2J bekezd6sealapj6n
,,Amunkaltat6nakrendelkezniekell kock6zat6rt6kel6ssel,
amelybenkdteles min6s6gileg,
illetve sztiks6gesetenmennyis6gileg6rt6kelnia rnunkaviillal6keg6szs6g6t
6s biztonsaget
vesz4lyeztetl kock6zatokac kiilainds tekintettel az alkalmazott munkaeszkdzrikre,
veszelyesanyagokra 6s kever6kekre,a munkav6 al6kat 616 terher6sekre,valamint
a
munkahelyekkialakitdsiira.A kockazat6rt6kel6s
sorana munkaltat6azonositjaa yerhat6
vesz6lyeket{vesz6lyforrisokat,vesz6lyhelyzeteket],
valamint a vesz6lyeztetettekkdr6!
felbecsrili a vesz6ly jellege (baleset, eg6szs6gk6rosod6s)
szerint a veszdlyeztetetts6g
m6rt6k6t. A kockizat6rt6kel6s sor6n az eg6szs6gv6delrni
hater6rt6kkel szab,lyozott
k6roki t6nyez6 el6forduldsaeset6n munkahigi6n6svizsg6ratokkarken goncloskodniaz
expozici6m6rt6k6nekmeghat6roziisii16l.,,

A 2000. 6vi XXV. tory6ny szerint 20. g [3J ,,A vesz6lyesanyaggal,illetve a vesz6lyes
keverdkkel kapcsolatos tevdkenysdget fgy kell megtervezni 6s v6gezni, hogy a
tevdkenys6gaz azt vegz'k 6s mes szemelyekeg6szs6get
ne vesz6lyeztesse,
a kdrnyezet
kerosod6s6!illetve szennyez6s6t
ne id6zzeel6,illet6legannakkock6zat6tne nriveljemeg

2, A KfMIAI KoCIdZATERTEKELESsoR{N ALKALMAZoTT IJoGALMAK
Vesz'lves:az a l6tesitm6nt munkaeszkciz, anyag/keszitm''.ry, munkafolyama!
technol6gia(bele6dve a fizikai, biol6giai, k6miai k6roki t6nyez6k expozici6jevaljar6
tev6kenys6geketisJ, amelyn6l a munkavdllal6keg6szs6ge,testi 6ps6ge,biztonsiga
megfelel6v6delemhi6ny6bankdrosit6hatesnakIehetkit6ve.
qrysg minden anyag vagy k6szitm6ny,amely fizikai, k6miai,
VeszdlJtes
biol6giai vagy
ktirnyezet-]<6rosit6
hatdsar6v6nvesz6lyforrestk6pviselhet,
veszdlves
kever6k:egyvagytdbb vesz6lyesanyagottartalmaz6kever6kvagyolda! amely
az osztalyozes
soranvesz6lyesbesorolestkap.
VeszAluforrds:
a mutkav6gz6ssorenvagr azzal6sszefiigg6sben
jelentkez6minden olyan
t6nyez6,amelya munkat v6gz6vagy a munkav6gz6shat6kdr6bentart6zkod6szem6lvre
ves26lytvagydrtalmatielenthet.
Kockdzat:a vesz6lyhelyzetben
a s6nil6s vagy az eg6szs6gk6rosodds
val6szin(s6g6nek
6ssrilyossdgiinak
egrtitteshatasa.
biocidtermdk: hat'anyag, illetve egy va$./tdbb hat6anyagottartalmaz6k6szitm6n, a
felhaszn6l6knakszant kiszerel6si formiikban, melynek az a c6lja, hogy valamely
kert6kony biol6giai szervezetet k6miai va$/ biol6giai eszkdzdkkel elpuszritson,
elriasszon,drtalmatlanitson,k6rokoz6siibanakadAlyozzon,illet6leg valamilyen mds
m6don korldtoz6 hatast gyakoroljon ra, 6s besorolhat6azS. sz(tmi melldkletszennn
valamelyterm6ktipusba,
fgtgsLomba hozatal: biocid term6k t6rit6s ellendben vagy in$./enesen tdft6n6
rendelkez6srebocsetesa,illet6leg ezt ktjvet6 rakt6roz6sa,kiv6ve, ha a raktirozlLstaz
Eur6pai cazdasegiT6rs6g vdmtenilet6r6l val6 kiszellitasvagy artalmatlaniteskdveti.
Biocid term6knek az Eur6pai GazdasigiT6rs6g vemtedilet6re tdrt6n6 behozatalae
rendeletalkalmazasibanforgalombahozatalnaktekintend6.
engEdllyezlL:kdzigazgatesielj6ris, amelyben az OrszegosTisztif6orvosi Hivatal
[a
tovibbiakban: oTHl az erre irdnyul6 kdrelem benyfjtaset kovet6en engedelyezi
valamelybiocidterm6k forgalombahozatal6t.
regisztrici6:kdzigazgatesieljeris, amelyneksordn az OTH a kis kockizattal jir6 biocid
term6k tekintet6ben,az erre irenyul6 k6relem benyrijt6si4tkdvet6en igazolja,ho$/ a
k6relemhezadott dokument6ci6megfelelaz e rendeletbenel6irt kijvetelm6nyeknek.

Kockdzatbecsl4s: a munkavdllal6keg6szs6g6re
6s biztonsiigira vesz6lyeskockAzat
fmunkahelyen val6 tart6zkod6s ideje alatt) - amely a munkahelyi vesz6ly
el6fordulasanak
kiiriilmdnyeib6lered- ki6rt6kel6s6nek
folyamata.

Kockdzat4r Mkeus alap16p4sei
- a vesz6lyekazonosit6sa,
- a munkavellal6k 6s drintettek csoportjenak meghateroz6sa,akik
valamilyenvesz6lynekvannakkit6ve,
- a kockdzatm6rtek6nekbecsl6se,
- a kockazatmegsziintet6silehet6s6geinekvizsgdlata(vagy ha nem lehet
megsziintetni,akkor]
- annak elbiraliisa, hogy kell-e tovebbi int6zked6sekethozni a kock6zat
megel6zese
vaS/ csdkkent6se6rdek6ben.
Kockdzat6r t6keIesfo lltamqt q
- a sziiks6ges
informeci6k
osszegyfrjtdse,
-

a vesz6lyelernz6s
6skockAzat6rt6kel6s
megtelve26se,

-

a vizsgdlatok
elv6gzese,

-

a vesz6lyekmeghatarozis,azonositasa,

-

a kockezahakkitett munkavAllal6kmeghatiroz6sa,

-

a kockdzatbecsl6se,

-

dijnt6sa teend6intdzked6sekr6l
6s ezekrangsorol6sa,

-

diint6s tov6bbi vizsgdlatokr6l,esetlegkiils6 szolgeltat6bevoniisaa
kockizat6rt6kel6sbe,

-

a sziiks6gesfeljegyz6sek[vagyutasitasok)k6szit6se,

-

a munkav6llal6k 6s az 6rintett szem6lyek tej6koztatasa,illetve
k6pz6se,

-

a

meghaterozott int6zked6sek megval6sul6s6nak ellen6rz6se,

dokument616sa

Kockdzatmdrtekdnek meghatdrozdsa
A kockezatgyakorisaga

A kockezat
silyossdga

A gyakorkdg6sxilyossdgalapjdna kockdzatmiraikenekmeshatarozdsa
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3.1.

A KEMhI KocK{zATf RTEKEIES
soRT{NALKALMAZ0TT
JoGszABiLYoK
KfMIAI BIzToNSI.G
2000.6viXXV.tdrudnya k6miaibiztonsagr6l
44/2000, OX.30.J EiiM rendelet a vesz6lyesanyagokkal6s a vesz6lyes
k6szitm6nyekkelkapcsolatosegyes elj6r6sok,illetve egyes tev6kenysdges
16szletes
szabalyai16l
25/2000. (lX. 30.) EnM-SzCsM
egytittesrendelet a munkahelyekk6miai
biztonse9616l
279/201"7.
anyagokkalkapcsolatos
[X. 20.) Korm.rendeleta vesz6lyes
stilyos
balesetek
elleniv6dekez6s16l
26/2000.UX.30.)EtiMrendeleta foglalkozasi
eredetiirekkelt6anyagokelleni
v6deke26sr6l
6sazeltalukokozotte96szs6gkdrosodesok
megel6z6s6r
6I
4I/2000. (X11.20.)
EiiM-KoMegyrittesrendeletazegyesvesz6lyes
anyagokkal,
ill.
vesz6lyes
k6szltm6nyekkel
kapcsolatos
egyestev6kenys6gek
korletozaser6l
+6/200+.{1V.29.)EszCsMrendeleta k6miaibiztonsiggalkapcsolatos
nemzeti
hat6s6ghijeldl6s6r6l,valamint a hat6s6gnemzetkdzikapcsolattartasAnak
rendj6r6l
38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KVVM
egyrittesrendelet a biocid term6kek
el6allitasenak6s
forgalomba
hozatalenakfelt6telei16l
1907/2006/EK rendelet{REACHJ
2007.jfnius 1-j6n l6pett hat6lyba,6s c6lj4
hogykorszeriisitse
6sjavitsaa vegyianyagokra
vonatkoz6,
kordbbieur6paiuni6s
jogi keretrendszet.A REACHnagyobbfelel6ss6get
harit az iparra a vegyi
anyagokaltal az eg6szs6gre
6s a kaimyezetre
g/akoroltkockezatok
esedegesen
kezeldsetekinteteben.
A REACHmindenvegyianyagotgyert6t,importal6t6s
tovabbfelhasznal6t
6rint az Eur6pai Uni6n beLil, a jogszab6lykdzvetleniil
alkalmazand6
mindentagiillamban,
igyMagyarorszegon
is.
7272/2008/EKrendelet A CLPvagy ClP-rendeletaz anyagok6s kever6kek
osztalyoz's,r6l, cimk6z6s6r6l6s csomagolSsir6l,a 67/548/EGK ds az
7999/45/EK irenyelvm6dositi{s6r6l
6s hatelyonkiviil helyez6s6r6l,
valamintaz
1,907
m6dosit6sAr6l
sz6l61,272
/2006/EK rendelet(REACH)
/2008/EKrendeletet

jelenti.Ez 2009.januar20-anl6petthatiilyba,6saz eg6szEur6paiUnidban
alkalmazand6.

3,2. MUNKAVfDELEM
.

1993.6viXCIII.t<irv6nya munkav6delemr6l

.

3/2002. 01. B.JSzCsM-EiiM
egyiittesrendeleta munkahelyekmunkav6delmi
kijvetelm6nyeinek
minimdlisszintj616l

.

7+/2004.0V.19.1FMMrendeleta munkaeszkdzdk
6s haszndlatuk
biztonsagi
6s
egeszs6giigyi
kiivetelm6nyeinek
minimalisszintj616l

.

65/1999.(XII.22.JEiiM rendeleta munkavilllal6k
munkahelyen
tdd6n6 egy6ni
v6d,6eszkozhasznalatnak minimelis biztonsegi 6s eg6szs6gv6delmi
kdvetelm6nyei16l
1B/2OOB.
(XII. 3.) SZMMrendetetaz egy6niv6d6eszk<izrik
kdvetelm6nyeir6l
6s
megfelel6s696nek
tanrisitiis616l

.
.

2/7998. 0. 16.J MiiM rendeleta munkahelyenalkalmazand6
biztonsagi6s
jelz6sekr6l
egeszs6gv6delmi

.

16/2008. (VIIL 30.J NFGMrendeleta g6pekbiztonsegikdvetelm6nyeir6l
6s
megfelel6s696nek
tanf sitesar6l

3.3. FOGLALKOZAS-ECESZSEGUCY
.

27/1,995.NlL25.JNMrendeleta foglalkozas-eg6szsogiigyi
szolgeltatiisr6l

.

27/7996.(VIII.2B.JNMrendeleta foglalkozAsi
betegs6gek
6sfokozottexpozici6s
esetekbejelent6s616l
6skivizsgiilds6r6l

.

33/f998. (VI. 24.JNM rendeleta munkaktjri,szakmaiilletveszem6lyihigi6n6s
alkalmassegi
orvosivizsgelatr6t
6svdlem6\yez6s616l

4. A VEGYIANYAGOKKAL,
VESZELYES
KEVEREKEKKEL
KAPCSOLATOS
TEVEKENYS'GEK
FELM6RESE
4.I.

MUNKAHIGIENIA

4.1.1. Iv6vizell6t6s
Azoktatesiint6zm6nyiv6vizeletesavezet6kes
kiizmiihel6zatr6l
tdrt6nik.
4,L,2, Szen'ryvizelv ezetes
A tev6kenys6gek
kitziil a higi6niestakadtes ig6nyel vizhasznalatot,
A szenn,'viz
megfelel6kezel6suten a kdzs6gicsatornahel6zatra
kertilnek.A csatornarendszer
karbantartiseban
a munkavdllal6k
nemvesznekr6szt.
4.1.3, Etkez6s- pihen6s
A munkeltat6meleg6tkeztet6stnem biztosit,de a munkavdllal6k
6lelm6nektArolesa,
hiit6sesztiks69
eset6nmegoldott.
A munkaviillal6k
szervezet6be
vesz6lyes
anyagoknem juthatnab amelya megfelel6
higi6n6s
kiiriilm6nyekkialakites6val
megoldott.
4.1,4. Takaritas
A takaritdsitev6kenys6get
alkalmazott2 f6 munkavillal6v6gzi.
A felm6r6ssorenhigi6niaikifog6soknemvoltaktapasztalhat6k.
A sajiit felhasznal6sri
tisztit6szerek
tArolasa
kiildntdrt6nik.
4.1.5. R6gcsel6-6s rovarirLis
Az oktatesiint6zm6nybena felm6r6ssoriin riigcsdl6kagill. rovarokatnem tapasztaltunk,
a megel6z6s
6rdek6benrendszeresirtasramegoldott.

4.2. A DOKUMENTACIo
VIZSGALATA
Bels6szab6lyoz6s
- eg6szs6giigy
Foglalkozas
6rdekb6l
kiemelt
f6rvrinyigyi
munkakiirdk, tev6kenys6gekeset6ben
,,Eg6szs6gii$/i nyilatkozar"
tis
nyilatkozat 6s vizsg6lati
,,Eg6szs6grigyi
adatok"cimf kdnyvmegl6te

Megfelel6

Munkeba ellast megel6z6 oruosi
alkalmassegi
vizsgAlatok

megtdrt6nt

Id6szakos
orvosialkalmassegi
vizsgelatok

megtdrt6nt

Orvosivizsgilatokszabilyozoftsaga

Nyilv6ntartdssal

E$r6niv6d6eszkdziuttatAs
A munk6ltat6 irasban hatarozza mpo a
v6d6eszk<jz tipuset,
valamint
jA16egy6bel6i16sokat
hasznelat6val
A munka-, 6s t(zv6delmi oktatasi
\Mpl6/jeEyz6kbnyvrendelkezdsreellasa
6svezet6se(oktatesitematika,r6sztvev6k
aliiirdsa)
A munkeltat6rendelkezika v6d6eszkiiztik
maryar nyelvii t6j6koztat6jeval
A munk6ltat6 az eg/6ni v6d6eszkoz
rendelkez6sre bocsdtds6val egyidejiileg
tijekoztataslad a munkavdllal6
rds26rea
v6d6eszkdz
haszn6later6l

Az egy6niv6d6eszkdzjuttatasrendje
megfelel6

Id6szakosoktatesmegt6rt6nt
Az oktatAsdokumentil6samegfelel6

Nem6ll rendelkez6sre.

Nem tdrt6nik

Foglalkoz6simegbeteged6selr
fokozottexpozici6sesetek
Foglalkoz6si eredetii megbetegedds,
Foglalkoziisi megbeteged6sek,fokozon
fokozottexpozici6seseteddig nem fordult
expozici6seseteknyilvantafiesa
el6.

Foglalkozisi megbetegeddsek,
fokozo
Nemfordult el6 foglalkozAsimegbeteged6s
expozici6s
esetekkivizsge16sa
Foglalkozesimegbeteged6sek,
fokozott Nem
fordull
expozici6s
esetekhat6segi
bejelent6se megbetegedes.

el6

toglalkozdsi

Jogosultsiigok,k6pesit6shezkiltiiH munl<av6gz6s

Els6seg6lynyrijtasszem6lyi felt6tele,K6pzett 6s kijelitlt els6segdlynyfjt6
szem6ly nem dll rendelkez6sre,
els6seg6lynyrijt6
helyjeldl6se
els6seg6lynyijt6
helyjeldlve.
Kiirnyezetv6delemmel
kapcsolatosdokumentumok
Vesz6lyes
anyagoknyilvantaltasa

a felhaszn5l6srakerill6 vesz6lyesanyagok
6s
kever6kek vonatkozdsaban a
nyilventaftasnem 6ll rendelkez6sre.

Veszelyes
anyagokbiztonsegi
adatlapja

A biztonsdgi adatlapok rendelkez6sre
6llnak

Hat6sagibeielent6sek
Vesz6lyes
anyagbejelent6s

A beielent6st az illet6kes ANTSZfel6
nemtiirtent meg

Munkak6rnvezetim6r6sek
Megvilegites
m6res

Nemtdrt6nt

Munkahelyizajm6res

Nemtortent

Kdmyezeti
zajterhel6s
m6r6s

Nemtdrt6nt

H6 6sl6gsebess6g
m6r€s

Nemtort6nt

4.3, A MUNKAKdRNyEZET
vIzScALATA
KfMIAIBIzroNsActszEMpoNTB6L
Vesz6lyes
anyagok,
vesz6lyes
kever6kek
t6rolesa
Eszrev6telek
1. A illet6ktelenek el6l elzSrran tdrtdnik a vesz6lyesanyagok, kever6kek
tarolesa[kiildn helyis69vagyzArhat6szekr6nyJ?

Igen

1.A terolasmegfelel6
a vesz6lyes
anyagol!vesz6lyes
kever6kek
tulajdonsagait
igyeiembe veszi? (tXzvesz4lyesslg,
biztonsdgi adatlap alapjdn egyiitt nem
Megfelet6.
:drolhat6anjagokelkiiliin[t4se,alkalmazotttdrol6eszki)2,
dllvdny)
. A tArolashelyenvary k6zel6benbiztositottak-ea vesz6lyhelyzet
lekrizd6s6re
szolgel6eszkijzdk,anyagok(felitat6 anyag,trizolt6k6szr.il6k)?

Biztositott

Hullad6kokgyiiit6se,t6rol6sa

. A kommunilis 6s a vesz6lyeshullad6kokgyfjt6se elkilldnitettentdrt6nik?

Higi6n6sfelt6telek
Eszrev6telek
Biztositott a k6zmosAs,szappan, k6ztdrl6s lehet6s6ge a vesz6lyes
anyagokkal, vesz6lyes k6szitm6nyekkel v€gzett tevekenyseg utan
[6tkez6s,dohenyzesei6tt]?

Biztositott.

. Biztositottaz6lelmiszerek
megfelel6
h{roiisa[vesz6lyes
anyagokrirolasi
Biztositott
6sfelhasznSlisi
hely6tSlell<iildnitettenl?
sziiks69
eset6n
Biztositottaz 6lelmiszerfogyasztasra
kiildn helyis6g?
4. Biztositottmegfelel6dltitz6,valaminta ruh6k elkiildnitetttarolasa?

Biztositottak
az els6seg6lynyrijtes
targyifelt6telei:els6seg6lynyljt6
he]y,
els6seg6lynyfjt6felszerel6s[a vesz6lyesanyagokhasznelatamiatt
bekiivetkez6
balesetek)

Biztositott.
Biztositott.

R6szben
biztositott

5. AZ EXPOZiCI6-HATAS
OSSZEFUGGES
ELEMZESE
I.

5.1.A LETESiTMfNYBENF0LYTAToTTVEGYIANYAGFELHASZNALASSAL
IAR6
TEVfKENYsfGEKFELMfRf sE,BEMUTATASA
(2000.dviXXV.tv V.fejezetdnek19.g (2) bekezdisdnek
B) pontjdnakmegfelel6en)
A felhaszndltveszdlyesanyagokkaltdrt6n6 munkav6gz6s
expozici6sid6 egys6g6s
besorolasi
szdmaa tev6kenys6g
megnevez6s6vel
a kitvetkez6
tdbl6zatszerintalakul:

Expozici6sid6 egys6ge
L Miiszal<onkdnt
kevesebb,mint 5 perc,vagy
ritk6bban,mint naponta

II. Miiszakonk6nt
5 - 30 perc
IIl. Miiszakonk6nt30 perc- 2 6ra
IV. Miiiszakonk6nt
tdbb,mint 2 6ra
V. Az egeszm szakban

/ 1rMindenmiiszakban
/ 2: Nemmindenm(szakban

Besorol6sisz6ma
1.

Tev6kenys69
megnevez6se
Szillitiis

2.

Anyagmozgates

3.

TArolas,
rakterozAs

+.

Felhaszndlds

5.

Csomagol6
anyagt6rol6sa

6.

Csomagol6
anyagelsz6llitdsa

7.

Egy6bvesz6ly

5.1.1.Takarites.tisztltis
A munkavilllal6k
a l6tesitm6ny
takarit6sAt
v6gzik.
Expondltszem6lyek
szemat2f6.
A tal€ritasmenete
. Hullad6kgy(jt6
kiiirit6se,ferr6tlenit6se
. K6zmos6
kimosesa,
fert6tlenit6se
. Padozat
felstiprdse
. Feliileteklemosasa,
fert6tlenit6se
. Padozat
tisztit6szeres
majdfert6tlenit6szeres
felmos6sa
. K6zmos6szerek,
k6zfert6tlenit6k
p6tlesa
. Dokumental6s
. Takarit6eszkdzdk
tiszdtes,kimosesa,
szeritesa
A takaritesm(veleti lei.6sa
L. f6tzis:

darabos szennyez6d6sek 6sszegyiijt6se, hullad6h gy(ijt6ladaba 6s
hulladekterl6batdrt6n6 tirit6se.

2,fAzis

folyovizeslemosds

3-f'zist

vegyszerestisztitas,fert6tlenit6s,amelym(veletet az el6irt szerel.J<el
6s az
el6irtak szerintkell elv6gezni

4,I6zis:

tisztit6,fert6tlenit6szermaradv6nyokeltivolitasa,40 oCvizeslemosessal

5. f6zis:

csepegtet6s,
ill. szerazratdrl6s,egyszerhasznalatostdrl6kend6vel

A tisztit66sfert6tlenit6szereketeredeticsomagolisban,
feliratozvakell tdrolni,zArhat6
helyen.
A takarit6 eszkiizdketelkrikinitetthelyis6gben,
illetve erre a c6lra rendszeresitett
szeh6nyben
teroljak.

FELHASZNALT
vEszELyEs
ANYAG
/ KEszirufl\ryiurcnEvlzfsr

Cydrtriforgalmazdmegneveztise:

CleanCenterKft

Vesz6lyes
anyag/k6szitmdny
megnevez6se:
Osszetev6k
iellemz6i:R mondatszema:

VEXALvizk6old6

Osszetev6k
iellemz6i: S mondatsz6ma:

R 34 Eg6sis6nil6stokoz
S lz ElzlLwa 6s gyermekek szimira
ho2z6f6rhetetlen
helyentartand6
S 23 A keletkez6 permetet nem szabad
bel6legezni.
S 26 Ha szembejut b6 vizzelazonnalki kell
mosni6s orvoshozkell fordulni
S 28 Ha az anyag b6rre keriil b6 vizzel
azonnalle kell mosni.
S 36/37/39 Megfelel6 v6d6ruhiizatot,
v6d6kesztyft6sszem-,arcv6d6tkell viselni
S 45 Balesetvagy rosszull6teset6nazonnal
orvost kell hivni, Ha lehets6gesa cimk6t
mes kell mutatni.

Ves26lyjellegel

Expondltmunkavallalok
szdma:
Expozici6sid6lnap:
KockAzatszdvegesmeghat6rozesa:

2fo
Naponta 5 Derc

Er6sen savas oldat. Kdnny( f6mekkel
hidrogdng6z
fejl6dik,
kl6rtartalmi
szerekkel kl6rgdz fejl6dhet. Lrigokkal
hevesenreagal.Mar6 hatesf, 6g6siseriilest
okoz. Szembe jutva, b6[e
keriilve
kivtjrciscid6s,kdrosod6s alakul ki, lenJnle
komoly vesz6lyt jelent a b6lrendszer
felma16desat
vAlfiaki.

Hogyankeriilhet a szer-vezetbe,
vagy
milyenformdbanerintkezhet
a testtel?
Els6seg6ly
nyfjtiis

Kockazatbecsl6s

Bel6gz6seset6n:nagy mennyis6gf permet
bel6gz6seeset6n a s6riiltet friss leveg6re
kell vinni.
Ha szembekeriil: azonnal ki kell mosnr a
szemet legalrbb 15 percen et b6 vizzel a
szemh6jsz6leksz6thfzisa 6s a szemgoly6
mozgatasa kozben. Steril gezkdtozes
felhelyez6seuten a s6diltet szakorvoshoz
kell vinni.
Ha b6rre keriil: a szennyezettruhezat 6s
lebbeli Iev6teleutan a b6rt b6 foly6vizzel6s
szappannal
alaposan
le kell mosni.
Lenyel6s eset6n: vizzel dbliteni kell a
szejiirege! majd itatni kell sok vizet a
s6riilttel.Ha[Jtatni tilos az ijra felmar6dds
vesz6lye
miatLAzonnalorvosLkellhivni.

Bekdvetkez6s
val6szinris6se

B I I 2

V6rhat6

B I I 2

kdvetkezm6nv
Jellemz6tulajdonsdgok
Kockdzat6rtekeles
sorin megallapitott
Egy6niv6d6eszkriz
biztositdsa:

Foszforsav> 30 %

L6gzesv6delem
nemsziiks6ges.
Szem- 6s

arv6delem

keriilni

kell

a

k6szitm6ny
szembejutasiit,
v6d6szemiiveg
/
v6d6elarc
hasznelata
ajAnlott
B6ry6delem v6d6kesztyii 6s v6d6ruha
haszn6lata
aienlott

Gyert6forgalmaz6
megnevez6se:

Chemitdt
Kft.

Vesz6lyes
anyag/k6szitm6nymegnevez6se:

Hdztartdsi Hypo

jellemzdi,R mondatszima:
0sszetevdk

H 31586r irritel6hatiisf
H 319Sflyosszemirritaci6t
okoz
H 400Naqym6rsez6a vizi 6l6vilaffa

0sszetev6kjellemz6i: S mondatszdma:

P 102 Gyermekelft6lelzervatartand6
P I0 t OrvosiLandcsades
esetentartsa
k6zn6la term6k ed6ny6tvagya cimkdj6t
P 264 A hasznelatotkdvet6ena kezet
alaposanmegkell mosni
P 280 V6d6kesztyii /
v6d6ruha/szemv6d6/arcv6d6
haszn6lata
kotelez6
P 3 0 5+ P 3 5 I + P 3 3 8S z e m bkee r u l e s
esetdntdbbpercigtarto6vatosdblitds
vizzel.Adotl esetbena l(ontaktlencs6k
eltdvolit6sa,ha ldnnyen megoldhat6.Az
6blit6sfolytatAsa.
P 302+P352 Hab6rrekeriillemosds
b6
szappanosvlzzellemosni.
P 501 A tartalom/ed6nyelhelyez6s
vesz6lveshullad6kk6nt

Ves26lyjeliege:

Exponelt
munkavallal6k
szema:
Expozici6s
idri/nap:
KockdzatsziJveges
meghatdrozdsa:

Naponta
10perc2/ 3/ 4
Szembe
ke il6seset6ntobbpercigtart6
6vatosdblitdsvizzel.Adottesetben
a
kontaktlencs6k
eltavolitisa,hakdnnyen
megoldhat6.
Azdblit6sfolltiisa.
Ha b6rre keriil lemos6sb6 szappanos
vizzel
lemosni.

Hogyankeri.ilheta szeFezetbe,vagymilyen
formeban6rintkezheta testtel?
Els6seg6ly
n}'lijtiis

Bel6legezve
gondoskodnikell a friss leveg6r6l,
nyugalombakell helyeznia s6rUltet.Orvoshoz
kell fordulni.
Szemmel 6rintkezvei azonnal b6 vizzel
legaliibb15 percigmosni kell a szemet.
B6rrel 6rintkeve a szennyezettruh6t azonnal
el kell tavolitani.86 vizzel mossab6rfe[iletet.
Taft6s b6rirriteci6 eset6n orvosi segits6get
l<citk6rni.
Lenyel6skon azonnal orvosi segits6getkell
k6rni.Hanltatni nem szabad.

Kock6zatbecsl6s

Bekdvetkez6s
val6szints6ge

BT l 2

Verhat6
kovetkezm6ny

B l T 2

tulajdonsegok
Jellemz6
Kockazat6rt6kel6s
soranmegellapitott
Egy6niv6d6eszkdzbiztositesa:

Natrium-hypoklorit
oldat
<5%aktivkl6r
Szemv6delem
Arvc6d6
v6d6keszwii

KOCK{ZATERTEKEL6LAP
BIOCIDTERMEKEKHEZ
biocid anyagokfelhaszn6lSsa
Ifert6tlenlt6s]

A biocid term6kneve: HSztart6si hyp6

F6csoportszam

N0

1.

2.
3.
4.

/ |

II

lI

tV

A biocidterm6kcsomagoliis6n
feltiintetettek-e
azalebbifeliratok?

Ert6kel6sek Megjegyz6sek

Ma$rarnyeJvLi
felirat?
Anyag/kever6kkereskedelmineve
Anyag/keverdkmennyis6ge
Osszetev6k,
hat6anyag,koncetirdci6

Isen

(pl.:,,Biztonsdgi
Adatlap"-onfeltiintetett
adatokl
rgen
lgen
igen

5.

Osszetev6k
CASszdmai(vesz6lyesbesorolds
eset6nl

rgen

6.

Vesz6ly
szimb6lum(vesz6lyes
besorol6s
eset6n)

igen

7.

EUveszdlyiel
hesoroliseset6n)
{vesz6lyes
Szdveges
R mondatok(vesz6lyesbesorol6s
eset6nl
Szdveges
S mondatokfvesz6lyesbesorolis
eset6nl

tgen

8.
9.

lgen

igen

10. \y!rt6 / for galmaz6neve,el6rhet6s6se
lgen
1 1 . 0THvagyOETIensed6ly/szakv6lem6nv
szdm rgen
72. Anyag/kever6ktipusa [pl: folyad6k,por stbl
lgen
1 3 . Az enged6lyezett
alkalmaz6sok
ktjre
ISen
1-4. Hasznilati
utasitas
rgen
1 5 . M6rhet6egys6gekben
kifejezettadagoliisi
rgen
arany
16. Anyag/kever6k
6sa csomagoles
biztonsegos lgen

drtalmatlanites6nak
el6iresai
7 7 . Anyag/kever6kszok6sost6rol6si
kdrtilm6nyeirevonatkoz6leierati ideie
18. Biocid hat6s kifejt6s6hez sziiks6gesido,

rgen
lgen

munka-,illetve;eg6szs6grigyi
verakozesi
id6
1.9. Felhasznelesra,
tarolasra,
szallitasra
vonatkoz66vint6zked6sek[pl:egy6ni
v6d6eszl<jzl

biocid ha[6anyag
n6trium-hypokloritoldat
<5o/o
natrium-hidroxid< 1 yo

lgelr

cimk6n

20. Meghatarozott
kdrnyezetivesz6lyre
vonatkoz6 lgen
informdci6
2 7 . Alkalmaz6sikdr, melyrea biocidterm6k
van
22.

hasznelatetkorlatoztak
A telephelyre6rkez6biocidterm6kek
csomagolesdnak
6ps6g6tellen6rzik?

Igen

2 3 . A telephelyre
6rkez6biocidterm6keken
a
Igen
magrar- nyelviicimke megl6t6tellen6ruik?
24. A telephelyre6rkez6 biocidterm6kekn6l
Igen
min6s6g-ellen6rz6se
megtitrt6nik
id6)?
[szavatossegi
25. Az el6ir6soknakmegfelel6ed6nyzetben,
Igen
csomagol6sbantartjik a vesz6lyes
anyagokat,k6szitm6nyeket?
26.

A telephelyenbelUli
szellitasazanyagszetsz6-Igen
16das6t
megakad6lyoz6
csomagolesban
tdrt6nik?

2 7 . Abiocid term6kekkel 6rintkez6sbekenil6
munkavillal6(kJ rendelkeznek-eazanyagok
kezel6s6hez
sziiks6eesismeretekkel?
Hozziif6rhet6ek-e
a biztonsesiadatlapok?

2A.
29. Rendelkez6sre
allnak az esetleges
vesz6lyhelyzet
eset6nsziiksegese$/6ni
vdd6eszkdziik?
30. Fenn611a kdzre,b6rre kenil6s lehet6s6ee?
3 1 . Fennell a bel6sz6s
lehet6s6ee?
32.

Szervez6siint6zkcd6sekkel, mfiszaki

Igen

Isen
Igen

Isen
lgen
Igen

v6delemmel
illetveegy6niv6d6eszkriziik
haszn6lateval
minimelisracsdkkentett6k
az
expozici6
lehet6s6g6t?
33.

Tdrt6nikbiol6giaimonitorozdsrakdtelezett
anyagok
felhaszndldsa?
Megtiirt6nik-ea biol6giaimonitorozes?
Kockizatit6nyez6silyossigi fokozata

B II 2

nem
nem

Cydrt6forgalma26megnevez6ser

UnileverMagyarorszdg
Kereskedelmi
Kft.

Vesz6lyes
anyag/k6szitm6nymegncvez6se

Domestos Fert6tleDft6 hatiisi tisztit6szer

0sszetev6kjellemz6ir
Rmondaiszarn'a

R 36138Szem6sb6rizgar6hatasi
R 50 nawon m6rpez.i a vizi s?erv1rFtckv

0sszetut'6k
1e11"-"6i'--ondit wirn,a,

S 2 Gyermekekkez6be
nem keriilhet
S 24125Kenilni kella b6rrel val6 6rintkez6st
6s a szembejutist
S 26 Ha szembejut b6 vizzelazonnalki kell
mosni6s orvoshozkellfordulni
S 45 Lenyel6seeset6nazonnalorvoshozkell
fordulni
U 03 KiT6rdlag
az ulasitdsoknak
megfelelcjen
haszn6lja
U 04 Keriilni kell hog/ a term6k higitatlanula
kdrnyezetbejusson

Vesz6lyjellegel

KOSNY€ZETI

vEsz€[Y

Exponeit
munkavallal6k
szama:
Expozici6s
id6/nap:
Kockezatszdvegesmeghatilro25sa
I

Hogyankeriilhet a szewezetbe,vagymilyen
formAban6 ntkezheta testtel?
Els6seg6lynyijtes

IL Naponta
5 - 30perc2/ 3/4
Olyan tev6kenys6g nem vdgezhet6 amely
szem6lyi kockazattal j6r, vagy amelynek
v'Bzesere a dolgoz6 megfelel6k6pz6st nem
kapott. A sziijon iit tdft6n6 6leszt6svesz6lyes
lehet az els6seg6lynyijt6szem6lyszemera.Ha
tartani lehet ftist jelenl6tet6l a ment6st
v6gz6nek megfelel6 maszkot vagy izolaci6s
l6gz6k6sziil6ket
kell viselnie.
Szembeiut s eset6n: orvoshozkell fordulni.
Azonnal mossa ki nagy mennyis6gii vizzel,
id6nk6nt megemelve az ais6 6s a fels6
szemh6jakat.Folytassaaz dblit6st Iegalebb10
percjg. A vegyi anyag iltal okozoft ig6si
s6nil6stazonnalolvossalkell kezeitetni.
Bel6gz6sesetdn:Otvoshozkell fordulni.Vigye
az expozici6nak
kiteHszemdlyrfrisslevegore.
Tartsa a szem6lyt melegen 6s n,1rgalmi
allapotban. A szdjon et tdrt6n6 6leszt6s
vesz6lyeslehet az els6seg6lynyirjt6szem6]y
szamara. Amennyiben dntudatlan, helyezze
stabil oldalfekv6sbe 6s azonnal forduljon
orvoshoz.
Lazitsamega szorosruhazatot.
B6rrel lIlntkez6s eset6n: orvoshoz kell
fordulni. A szennyezettruhezatot 6s cip6t le
kell venni. Lev6teleel6tt az elszennvez6d6tt

ruhezatot mossa le alaposan vizzel vagy
viseljenkesztyfiLoblitse le a szennyezettb6rt
b6 vizzel. Folytassaaz tiblit6st leglaibb 10
perci8. A vegyi anyag dltal okozon 6g6si
sEriil6stazonnalorvossalkell kezeltetni.
Lenvel6s eset6nr azonnal orvoshoz kell
fordulni. oblitse ki vizzd a szejal Tartsa a
szem6lytmelegen6s nyugalmiillapotban. Ha
az anyagotlenyelt6k6s az expozici6nakkitett
szem6ly eszm6let6n6lvan adjon neki kev6s
vizet inni. Orvosi utasitas n6lkiil ne
hinltasson. A vegyi anyag6ltal okozon 6gdsi
s6 il6st azonnalorvossalkell kezettetni.

KockAzatbecsl6s

Bekiivetkez6s
val6sziniis6ge

BI l 2

Varhat6

B

2

kdvetkezm6ny

tulajdonsigok
Jellemz6

Natrium-hipoklorit1-5 70
DimethylCocamine1-5 o/o
Natrium-hidroxid0,1-1o/o
Cetrimoniumchloride0,1-1o/o

Kockazat6rt6kel6s
sorin megellapitott
Egy6ni Higi6n6s
int6zked6sr
alaposk6zmosds,
v6d6eszkdz
biztositasal
Szem/arcv6delem,
a szabvenynak
megfelel6
v6d6szemfveg
K6zv6delem:ve$/szereknekellenall6,nem
etereszt6
ved3keszqfi,
Testv6delem:
az elv6gzet\d,6
feladat6s a vele
jii16kockdzatok
fiiggv6ny6ben.
L6gz6sv6delemrha a kockizat6rt6kel6s
indokolja

KOCK{ZATERTEKEL6LAP
BIocID TERMfKEKHEZ
biocid anyagokfelhaszn6liisa
[fert6tlenir6s)

A biocid term6k neve: Domestos

F6csoport
szam

No

I,

2.
3.

+.

5.
6.

7.
L

/ |

Il

III

A biocid term6k csomago16siin
feltuntetettek-e az alebbi feliratok?
Magyarnyelvi felirat?
Anyag/keve16kkereskedelmineve
Anyag/keve16kmennyis6ge

IV

Ert6kel6sek

Megiegyz6sek
(pl.r,,Biztonsegi
Adatlap"-sn
feltiintetett adatokl

lgen
iqen
lqen

lgen

Naoclaktivkl6r 1-5%
NaOH0.5- 1.0%
Nemionos
aktivanyag
15 o/o

Osszetev6k
CASszemai[vesz6lyesbesorolds
eseten)
Vcsz6lyszimb6lum(vesz6lyesbesorol6s
esetdnl

lgen

EUvesz6lyjel
besorol6s
eset6n)
fvesz6lyes
Szdyeges
R mondatok[vesz6lyes
besorol6s

leen
igen

lgen

eset6n]

9.

Szdveges
S mondatok(vesz6lyesbesorol6s
eset6nl
10. GydrLd/forgalmaz6
neve,elerherdsege
1 1 . OTHvagy OETIenged6ly/szakv6lem6ny
szdm

Igen

12. Anyag/kever6k
por stb)
tipusafpl: folyad6k,
1 3 . Az enged6lyezett
alkalmazdsok
krjre
1.4. Hasznalati
utasitas

lgen
lgen
igen

M6rhet6 egys6gekbenkifejezett adagol6si
ardny

1,6. Anyag/kever6k6s a csomagoles
biztonsdgos

lgen
lgen

lgen

rgen

aft almatlanit6s6nak
el6ir6sai
7 7 . Anyag/kever6k
szokasos
terolesi

rgen

kdruilm6nyeire
vonatko26
Iei6ratiideje
18. Biocidhat6skifejt6s6hezsztiks6gesido,

rgen

79.

munka-,illetve; es6szs6siisvi
varakozasiid6
Felhaszniilisra,tdrolesra,s26llitdsra
vonatkoz66vint6zked6sek[pl:eS.,6ni
v6d6eszkdzl

lgen

20. Meghatarozott
kdrnyezetivesz6lyre
vonatkoz6 lgen
inform6ci6
27. Alkalmaz6si
kiir, melvrea biocidterm6k
van

lu 2750-1/2072.

hasznlatiitkorletoztAk
22.

A telephelyre6rkez6biocidterm6kek
csomagolasanak
6ps696tellen6rzik?
2 3 . A telephelyre6rkez6 biocidterm6kekena
magyar- nyelvf cimke megl6t6tellen6rzik?

Igen

24. A telephelyre6rkez6 biocidterm6kekn6l
min6s6g-ellen6rz6se
megtdrtdnik
qg !!!6]?
llg?qyatoss
25. Az el6iriisoknak
megfelel6ed6nyzetben,
csomagolasban
tartjek a vesz6lyes
anyagokat,
k6szitryl6nyeket?
2 6 . Atelephelyenbeh.iliszi4llitis az

Igen

Igen

lgen

Igen

anyagsz6tsz6-16dasiit
megakad6lyo26
csomagoldsban
t6ft6nik?

2 7 . A biocid term6kekkel6rintkezdsbekeriil6
munkavdllal6[kJ
rendelkeznek-e
azanyagok
kezel6s6hez
sziiks6ges
ismeretekkel?
28. Hozzdferhetoek-e
a biztonsagi
adatlapok?
2 9 . Rendelkez6sre
allnak az esetleges
vesz€lyhelyzet
eset6nsztiks6gesegyenr
v6d6eszk6zrik?
3 0 . Fennill a k6zre,b6rrekeriil6slehet6s6ee?
31. Fenn6lla be16926s
lehet6sese?
32. Szervezesi
int6zkedesekkel,
miiszaki
v6delemmel
illetveegy6niv6d6eszkdzdk
hasznalateval
minim6lisracsrikkentett6k
az
llpozici6 lehet6s6g6t?
3 3 . Titrt6nikbiol6giaimonitorozisrakdtelezett
anyagok felhaszndl6sa?
Megtdrt6nik-e
abiol6giaimonitorozrs?
Kockazadt6nyez6silyossegifokozata

B llz

Igen
Ieen
Igen

Isen
Igen

Igen

nem

nem

Gyert6forgalmaz6megnevez6se:

PIBA-CHEMBt. BudaDest

Vesz6lyes
anyag/k6szitm6ny
qregnevez6se:
usszetevok
iellemz6i:R mondatszama:

Hdztattdsi sdsav

jellemz6i:S mondatszjma,
osszetevrik

S t/z Elzarva es gyermekek szdmdra
hozzaf6rhetetlen
helyentartand6
S 9 Az ed6nyzetj6l szell6ztethet6neryen
tartand6
S 26 Ha szembekenil b6 vizzel azonnalki
kell mosni 6sorvoshozkell fordulni
S 36/37/39 Megfelel6 v6d6ruhiizatot,
v6d6kesztyiitarc/ szemv6d6tkell haszniilni
S 45 Balesetvagy rosszull6teset6noryost
kell hivni. Ha lehets6gesa cimk6t meg kell
mutatni.

R 34 6g6sis6riil6stokoz
R 3Tlzgatjaa l6gitakat

Vesz6lyjellege:

Exponiiltmunkav6llal6ksz6mar
Expozici6s
ido/nap:

Kockdzat
szdveges
meghaterozesa:
Hogyankenilheta szervezetbe,
vagy
milyenformaban6rintkezheta testtel?
Els6seg6ly
nyfjt6s

Naponta6 perc

A k6szitm6ny er6sen irritelja a b6rt,
szemet, nydlkahiirtydt 6s a l6gutakat.
Mar6sos
s6riil6skialakuldsa
nemkiz6rt.
Szembejutds eset6nidblitsiik a szemeb6
foly6vizzela szemgoly6elland6mozgatasa
ktizben. A szemh6jsz6lekettartsuk
szethizva,tAvolitsukel a kontaktlencs6t
[ha van.)6s folytassukaz iiblit6stlegaliibb
15 percig.Az er6sensavask6mhatasmiatt
maradand6szemkarosodes
is kialakulhat,
ez6ft a s6riiltet halad6ktalanulorvoshoz
kellviDDi.

86rre jut6st ktivet6en: az elszennyez6d<itt
ruhazat eltavolitasa utan az 6rintett
b6rfeliiletet mossuk Ie alaposanb6 vizzel.
Ha a kialakult irrit6ci6 lemos6sutdn sem
szrinik meg (vagy csak k6s6bb alakul kiJ
szakorvosiellit;is sztiks6ges,
A l€szitm6ny
er6sen savas k6mhat6sa miatt esetleg
kialakul6 mardsos s6riil6ssel azonnal
orvoshoz kell fordulni. A szennyezett
ruhdzatotijrahasznelat
eldttkikell mosni.
Bel6gz6stkovet6en:friss leves6nhelyezziik

nyugalombaa s6rtilteq lazitsuk meg a
szorosruhezatd!6s 6vni kell a lehiil6st6l.
L6griti irrit6ci6, legz'si neh6zs6g
kialakul6sa eset6n azonnal orvost kell hivni.

Bekdvetkez6s

Kockezatbecsles val6sziniis6ge
V6rhat6
kdvetkezm6nv
tulajdonsiigok
Jellemz6
Kockizat6rt6kel6ssorrinmegrillapitott
Egy6niv6d6eszkdzbiztositasa:

V6letlen lenyel6skor: a sdriilt szajet
6vatosanld kell vizzel iibliteni 6s a savas
folyad6khigit6sac6ljeb6l6vatosanKeves
vizet lehet itatni vele. Nem szabad
hanytatni.Azonnal orvost kell hivni. A
cimk6tmegkell mutatniazorvosnak.
B T T 2
B I I 2
S6sav25-37%-os
LOgz6sv6delem:
amennyiben96z/ permet
bel69z6s6nek
lehet6s6gefennall,megfelel6
egy6niv6d6eszkdz(l69z6sv6d6lhaszn6lata
sziiks6ges.
Szemv6delem:
megfelel6savdll6szem/
arcv6d6visel6sesziiks6ges.
K6zv6delem:
megfelel6sav6ll6v6d6keszty(
hasznalatasziikseges.
Tesw6delem:megfelel6kdnnyfi 8sav61l6)
v6d6ruhezatvisel6sesziiks6ses.

5.1.2. Karbantart6s
Az egy6b karbantartasimunkalatokatszriks6geset6nktils6 szakszolgaltat6c6gv6gzi,.
Az int6zm6nysajatkarbantart6munkavallal6tfoslalkoztat.

6.

K{RESEMfNYEKFELszAMoLAsAvEszELYEsHULLADEKKEzELfs

Vesz6lyesanyaggal bekdvetkezett baleset, illetve kiiresem6ny a kdvetkez6 esetekben

fordulhatel6:
- mozgatesa
sorAn
-

felhasznllis sordn szcm6lyi sdriil6s tdrt6nik

Egy-egy
flakonvagyanyags6riil6sekor
a karesem6nyt
a munkav6llal6k
sz6molj6k
fel.
A vesz6lyes
anyagokcsomagol6sa
6sa kitiriilt flakon,dobozstb.vesz6lyes
hullad6knak
min6siil, ez6rt a tdroles 6s szallitessoran a vesz6lveshullad6kokravonatkoz6
el6iresokat
be kelltartani.
A felhaszn6l6s
sor6nszem6lyis6riil6skdvetkezhet
be,ha figyelmetlensdg
kijvetkeztEben
a tisztit6-6s fert6tlenit6szer
az adott szem6lyrerimli[ vagynem haszneljaaz egy6ni
v6d6eszkdzt.
A munkavallal6kr'sz're az egydniv6d6eszkciz
biztositott,az anyagok
haszndlatirdl
oktatdsban
16szesdltek.
A baleset,ki6ml6selhdritasakormindenesetbenfigyelembekell venni a biztonsegi
adatlapels6seg6ly
nyfjtesi 6segy6niv6d6eszkiia
munkav6delmi
el6ir6sait,a megfelel6
egydni v6d6eszk6zdketa kermentesit6alkalmazott r6sz6re biztositani kell a
kiirmentesit6
eszkdzdkkel
egyiitt.
A vesz6lyesanyag,kever6kcsomagolesokat
teljesenzert, kdrnyezetszennyez6st
kizdr6m6donkell t6rolni,szallitaniez6rt- ha csakki nemlyukada gijngyijle&ki
nem nyitjek, nem tort6nhet expozici6 a dolgoz6kkal. Ez ut6bbi esetekre megfelel6

v6d6eszkiiztkell biztositani a dolgoz6kr6sz6re,illetve oktatas keretdbena
forgalmazott
anyagokels6seg6ly
nyfjtasi ismereteitbe kell mutatni a szakk6pzett
els6se96lynyijt6knak
A savak6s ligok okoztam6rgez6sek
eltal6nostiinetei ktiz6 a hdnyis,az er6s hasi
nyomes6rz6kenys6g
6s fejdalom,sokkos allapot, a l6gz6s megneheziil6se
6s a
normelist6lelt616pulzusszdm
tartozik.
A m6rgez6sokoztafelmar6d6so\kimar6disok;iltalebanna$/ fejdalommaljernak.
Nehezithetia helyzete!hogr kis6r6tlinetk6ntrosszull6t6s h6nyes,hasi gdrcsdkis
bekrivetkezhetnek.

Azonnali mritdt segithet azokon a sflyos s6nilteken, akikn6l a m6rgez6svaksigot,
l6gcs6-6sgyomordtfrir6dastokoz.
A m6rgezettelcsakvizet szabaditatni. M6s folyad6kot.tejet, s6svizet, citromlevetcsak
szakemberitathat a s6 ilttel. S6t h6nytatniis csakaz orvos enged6ly6velszabad.Ennek
az az oka, hory a h6nydskora sdrtlt r6szekism6t kdzvetlenkontaktusbakeriilnek az
er6senmar6 anyaggal,s igy els6sorbana szdjiireg6s a nyel6cs6nyalkaheg/ejasdrilhet
akiir 6lewesz6lyes
m6t6kben.
Veszdlyes,
ha a mar6 anyaga szembevagya b6rre kenil, Ezeketa r6szeketb6 vizzelkell,
tdbbszdris lemosni.
M6rgez6sn6lazonnal 6rtesiteni kell a ment6ket, s a legkdzelebb I6v6 orvost.
Meg6rkez6siikig
a feladat a viz itatesaill. a m6rgez6anyaglemosesa.Amennyibennem
vagyunk tisztaban azzal, hogy a m6rgez6stpontosan milyen anyag okozta, c6lszerii
f6hetennia s6riilt h6nyad6k6t,vizclct6t 6s ny6l6t az orvosi elemz6sc6ljdb6l,Ez alapjiin
ddntheta szakember,hogy milyen semlegesit6anyagot,vagy ellenmdrgetalkalmazzon,
s hoglra gyomormosSsra
sziiks6gvan-e.
Az 6letvesz6lyelharitisa uten tdrt6nheta f6jdalomcsillapit6s,
a sokkhatiisenyhit6se6sa
b6r ill. a nyrilkah6rtyaregeneral6sa.
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A kockiizat6rt6kel6s
el6zetesfelm616sek6sz t:
2013,december

A munkaltat6a kocMzat6r-t6kel6sr,
legaliibb3 6ventekoteleselv6gezni.
Kulondsen
az
alkalmazott tev6kenys6& technol6gia, munkaeszkdz munkav6gz6sm6djenak
megveltozesakor,
illetve minden olyan, az eredeti tev6kenys6ggelosszeftigg6
v6ltoztataskor,
amelynekeredm6nyek6ppen
a munkavallal6keg6szs6g6j
biztonsaget
meghat6roz6
munkakdriilm6nyi
t6nyez6kmegvalbzhattak.
Soronkiviil el kell v6geznia
kockezat6rtdkel6s!ha az alkalmazott tev6kenys6g,technol6gia,munkaeszkijz,
rnunkav6gz6s
m6djinak hianyossdgeval
dsszefiigg6sben
bekdvetkezett
munkabaleset,
fokozottexpozici6,
illetvefoglalkozisimegbeteged6s
fordultel6.

A kockazat6rt6kel6s
felm6r6sben
r6sztvett:
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Kdk6nyJudithEsztermu4kabiztons6gi
tan6csad6
-6/2005
(Brz.sz:
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/ 12.)

Krizremiikiiddtt:
Foglalkozds-eg6szs6giigyi
szakorvos

MELLEKLETEK

Vesz6'lyjelek
6sszimb6lumok

rlffi

R es S mondatok

R1
R2
a?
R4
R5
R6
R7
RB
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R20
R 21
R22
R 23
R24
R 25
R26
R27
R 28
R29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R37
R38
R 39
R 40

R mondatok a vesz6lyek/kockizatok azonositSs6ra
Sziirazellapotbanrobbandsvesz6lyes
Ut6s,srirl6d6s,triz vagy miisgyfjt6forras robbanastokozhat
Ut6s,surl6dis, tuz vagyegy6bgyljtdforras rendkiviili m6rt6kbenndveli a
robbandsveszellt
Nagyon6rz6keny,robban6svesz6lyes
f6mve$riileteketk6pez
H6 hatesiirarobbanhat
Leveg6vel6rintkezvevagyan6lkrilis robbaniisvesz6lyes
Ttizetokozhat
Eghet6anyaggal6rintkezvetiizet okozhat
Eghet6anyaggal6rintkezverobbandsvesz6lyes
Kev6sb6tiizvesz6lyes
T(zvesz6lyes
Fokozottant(zvesz6lyes
Vizzelhevesenreagiil
Vizzelerinrkezvefokozottantiizvesz6lyesgezokk'pz6dnek
0xidiil6 anyaggalerintkezverobbanesvesz6lyes
Leveg6n
dn$/ullad6
A haszn6latsorenrobban6svesz6lyes/trizveszllyes
gAz-Ieveg6
elegykeletkezhet
Robban6svesz6lyes
peroxidokatk6pezhet
Bel6legezveirtalmas
B6ryel6rintkezveertalmas
Lenyelveirtalmas
Bel6legezve
m6rgez6[toxikus)
B6rrel erintkezvem6rgez6[toxikus)
Lenyelvem6rgez6(toxikus)
Bel6legezve
nagyonm6rgez6(toxikusJ
B6rrel 6rintkezvenagyonm6rgez6(toxikusJ
Lenyelvenagyonm6rgez6(toxikusl
Vizzel6rintkezvem6rgez6giizokk6pz6dnek
A haszn6latsor6ntfzvesz6lyess6
vdlik
Sawal 6rintkezvem6rgez6gAzokk6pz6dnek
Sawal 6rintkezvenagyonm6rgez6g6zokk6pz6dnek
A halmoz6d6(kumulariv)hatdsokmiatt vesz6lyes
Eg6sis6ri.il6stokoz
Srilyos6g6sis6riil6stokoz
Szemizgat6
hatasii
Izgatjaa l6gutakat
86 zgat6hatesri
NagyonsLilyos6s maradand6eg6szs6gkirosodast
okozhat
Maradand6eg6szs6gkarosodast
okozhat

R 41
r?
l
R 43
R44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53
R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65

Srilyosszemk6rosodest
okozhat
Bel6legezve
tril6rz6kenys6get
okozhat{szenzibilizai6hatestilehetl
B6rrel 6.intkezvetfl6rz6kenys6getokozhat(szenzibili26l6hataslilehet]
Zdrt t6rben h6 hatas6rarobbanhat
RAkotokozhat[karcinog6nhatesf lehetJ
Ordkl6d6genetikaikirosod6st okozhat
[mutag6nhatiisf lehet)
Hosszi id6n 6t hatvastilyoseg6szs6gkdrosodast
okozhat
Bel6legezve
rdkot okozhat[karcinog6nhati4silehet)
Nagyonm6rgez6a vizi szeryezet
ekre
M6rgez6a vizi szervezetekre
Artalmasa vizi szervezelekrE
A vizi kdrnyezetbenhosszantart6kArosodestokozhat
M6rgez6a ndv6n'.vilagra
M4rgez6az iilatvilAgra
Mdrgez6a talaj szervezeteire
M6rgez6a m6hekre
A kdrnyezetbenhosszantart6kirosodast okozhat
Vesz6lyes
az 6zonr6tegre
A fertilitast [fogamz6k6pess6getvagy
nemz6k6pess6get]
karosithatja
A szriletend6gyermekreertalmaslehet
A fertilitasra(fogamz6k6pess6gre
vagynemz6k6pess6grel
;irtalmaslehet
A sztiletend6gyermeketkdrosithatia
Szoptatottrijsztildttet6s csecsem6tk6rosithatja
Lenyelvedrtalmas,aspirdci6[idegenanyagnaka l6gutakbabesziv6sa)eset6n

R 66
R67

Ism6teltexpozici6a b6r kiszarad6setvagymegrepedez6s6t
okozharla
c6zdk dlmossagotvagysz6diil6stokozhatnak

ruooKarosooast okozhaf

osszetett R mondatok
Vizzelhevesenreagdl6skrizbenfokozottant(\zvesz6lyesg6zok
R74/15
k6pz6dnek
R15/29
Vizzel6rintkezvefokozottantiizvesz6lyes6s m6rgez6gazokk6pz6dnek
R20/21
Bel6legezve
6sb6rrel 6rintkezveartalmas
R20/22
Bel6legezve
6s Ienyelveiirlalmas
R21./22
B6rrel 6rintkezve6slenyelvedrtalmas
R20/21/22
Bel6legezve,
b6rrel 6rintkezve6slenyelveerhlmas
R2s/24
Bel6legezve
6sb6rrel 6rintkezvem6rgez6
R24/25
B6rrel 6rintkezve6slenyelvem6rgezo
R23/25
Bel6legezve
6s lenyelvem6rgez6
R2s/24/2s
Bel6legezve,
b6rrel 6rintkezve6slenyelvem6rgez6
R26/27
Bel6legez,ve
6sb6rrel 6rintkezvenagronm6rgez6
R26/28
Bel6legezve
6s lenyelvenagyonm6rgez6
R 2 6 / 2 /72 8
Bel6legezve,
b6rrel 6rintkezve6slenyelvenagyonm6rgez6
R27/28
B6rrel 6rintkezve6slenyelvenagyonm6rgez6
R36/s7
Szemizgat6
hatdsri,izgatjaa legutakat
R 36/38
Szem-6sb6rizgat6hatasti
R37/38
B6rizgat6hatasi, izgatjaa ldgutakat
R 3 6 / 3 /73 8
Szem-6s b6rizgat6hatdsi, izgatjaa l6gutakat
Bel6legezve
m6rgez6:nagronsrilyos,maradand6e96szs6gkiirosoddst
R3e/23
okozhat
B6rrel 6rint-l<ezve
m6rgez6:nagyonsrilyos,maradand6
R39/24
e96szs6gk6rosod6st
okozhat
Lenyelvem6rgez6:nagyonsflyos, maradand6eg6szs6gkdrosodiist
R39/25
okozhat
Bel6legezve
6sb6rrel 6rintkezvem6rgez6:nagyonsilyos, maradand6
R39/23/24
eg6szs6gkarosodrst
okozhat
Bel6legezve
6s lenyelvem6rgez6:nagyonsrilyos,maradand6
R3e/23/2s
eg6szs6gkdrosodast
okozhat
B6rrel 6rintkezve6slenyelvem6rgez6:nagyonslrlyos,maradand6
R3e/24/2s
e96szs6gkerosodest
okozhat
Bel6legezve,
b6rrel 6rintkezve6slenyelvem6rgez6:nagron sflyos,
R39/23/24/2s
maradand6eg6szs6gkerosodast
okozhat
Bel6legezve
nagyonm6rgez6:nagyonslilyos,maradand6
R39/26
eg6szs6gkarosodast
okozhat
Bel6legezve
6sb6rrel 6rintkezvenagyonm6rgez6:nagyonsflyos,
R3e/26/27
maradand6eg6szs6gkirosoddst
okozhat
B6rel 6rintkezvenagyonm6rgez6:nagyonsflyos, maradand6
R 3 9/ 2 7
e96szs6gk6rosoddst
okozhat
Lenyelvenagyonm6rgez6:nagyonsilyos, maradand6
R39/28
eg6szs6gkarosod6st
okozhat

Bel6legezve
6slenyelvenagyonm6rgez6:nagyonslilyos,maradand6
e96szsdgk6rosodAst
okozhat
B6rrel 6rintkezve6slenyelvenagyonm6rgez6:nagyonsirlyos,
R39/27/28
maradand6e96szs6gkirosoddst
okozhat
Bel6legezve,
b6rrel
6rintkezve,lenyelvenagyonm6rgez6:nagyonsflyos,
R3e/26/27
/28 maradand6
e96szs6gkerosodast
okozhat
R 40/20
Bel6legezve
ertalmasimaradand6eg6szs6gkerosodast
okozhat
R40/21
B6rrel 6rintkezve6rtalmas:maradand6e96szs6gkiirosodast
okozhat
R40/22
Lenyelve6rtalmas:maradand6eg6szs6gkArosod6st
okozhat
Bel6legezve
6s
b6[el
6rintkezve
6rtalmas:maradand6
R 40/20/21
eg6szs6gk6rosoddst
okozhat
Bel6legezve
6slenyelveartalmas:maradand6eg6szs6gk6rosoddst
R 40/20/22
okozhat
B6rrel 6rintkezve6slenyelveertalmas:maradand6eg6szs6gkerosodist
R40/2r/22
okozhat
Bel6legezve,
b6rrel 6rintkezve,lenyelveertalmas:maradand6
R40/20/21/22
e96szs6gk6rosodest
okozhat
Beldlegezve
6sbdrrel 6rintkezvetfl6rz6kenys6getokozhat
R42/+3
Iszenzibilizaci6)
Hosszabbid6n et bel6legezve
irtalmas: srilyoseg6szs6gkiirosod6st
R+B/20
okozhat
Hosszabbid6n at b6rrel 6rintkezve6rtalmas:stilyose96szs6gkarosodest
R48/2I
okozhat
SzAjonkeresztiilhosszabbid6n dt a szervezetbejutva drtalmas:srilyos
R 48/22
cBcszsegkdrosodast
okozltdt
Hosszabbid6n et bel6legezve
6sb6rrel 6rintkezveartalmas:srilyos
R48/20/21
eg6szs6gk6rosoddst
okozhat
Hosszabbid6n et bel6legezve
6ssz6jon6t a szervezetbejutva iirtalmas:
R48/20/22
srilyoseg6szs6gk6rosoddst
okozhat
Hosszabbid6n 6t b6rrel 6rintkezve6sszejonet a szervezetbe
jutva
R48/21/22
artalmas:srilyoseg6szs6gkerosod6st
okozhat
Hosszabbid6n 6t bel6legezve,
b6rdn 6s szijon keresztrila sze.vezetbe
R48/20/21,/22
juwa 6rtalmas:srilyose96szs6gkirosodistokozhat
Hosszabbid6n 6t bel6legezve
m6rgez6rsrilyoseg6szs6gkerosodest
R48/23
okozhat
Hosszabbid6n at b6rrel drintkezvem6rgez6:srilyoseg6szs6gkerosodest
R48/24
okozhat
Sz6jonkeresztiilhosszabbid6n et a szervezetbejutva m6rgez6:sflyos
R+8/25
egeszs6gkerosodast
okozhat
Hosszabbid6n et bel6legezve
6sb6rdn keresztrila szervezetbe
juwa
R 48/2s/24
m6rgez6:sf lyos eg6szs6gk6rosodest
okozhat
Hosszabbid6n at bel6legezve
6ssziijonkeresztrila szervezetbe
jutva
R 48/23/25
m6rgez6:sflyos cg6szs6gk6rosoddst
okozhat

R3e/26/28

R+B/24/25

B6rdn6ssz6jonkeresztiilhosszabb
id6nat a szervezetbe
jutvam6rgez6:
silyos e96szs6gk6rosoddst
okozhat

b6r<in6sszijon keresztr.ila szervezetbe
R 48/23/24/2s Hosszabbid6n it bel6legezve,

R 50/s3
Rs 1 l 5 3
R 52ls3

jutva m6rgez6:sflyos egeszs6gk6rosodist
okozhat
Nagyonm6rgez6a vizi szervezetekre,
aizi k6rnyezetbenhosszantalt6
kdrosod6stokozhat
Mergez1avizi szervezetekre,
a vizi kornyezetbenhosszantaft6
kirosoddst okozhat
Artalmasa vizi szervezetekre,
a vizi kdrnyezetbenhosszantart6
k6rosoddstokozhat
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S mondatok a biztonsagoshasznelathoz
Elzervatartand6
Gyermekekkez6benem kenilhet
Hiiv6shelyentartand6
Lakdteriilett6ltavol tartand6
.,,alatt tartand6 (a folyadekota gyiirrd haterozzameg)
...alatt tartand6 (az inert gezta gyert6haterozzameg)
Az ed6nyzetl6gmentesenlezrruatartand6
Az edenyzet szerazontartand6
Az ed6nyzetjdlszell6ztethet6helyentartand6
A tartiil]./tnem szabadl6gmentesenlezdrni
Elelmiszert6l,italt6l 6stakarmanyt6lt6vol tartand6
...-t6l/-t6ltevol tartand6 laz iisszef6rhetetlen
anyagofka]ra gy eft6 haterozza'IrLegl
H6hat,st6ltavol tadand6
cyrijt6forrest6lt6vol tartand6- Tilos a doh6nyz6s
Eghet6anyagokt6ltdvol tartand6
Az eddnyzetet6vatosankell kezelni6skinyitni
Hasznalat
kdzbenenni,inni nemszabad
HasznAlatkaizbentilos a dohdnyzds
Az anyagpor6t nem szabadbel6legezni
A keletkezdgdzt/fiistdt/g6zt/permetetnem szabadbel6legezni(a gyert6hatarozza
meg)
A b6rrel val6 6rintkez6skeriilend6
Ke ilni kell a szenbejutist
Ha szembejut, b6 vizzelazonnalki kell mosni6s orvoshozkell fordulni
A szennyezettruhet azonnalle kell vetli/venni
Ha az anyaga bcirrekeriil, ...-val/velb6venazonnalle kell mosni (az anyagota
gydft6 har;rozzameg]
Csatorniibaengedninem szabad
Sohanem szabadvizzelkeverni
A sztatikusfeltttlt6d6sellenv6dekeznikell
Az anyagot6saz ed6nyzet6tmegfelel6m6doniirtalmatlanitanikell
Megfelel6v6d6ruhAzatotkell viselni
Megfelel6v6d6kesztyftkell viselni
Ha a szell6z6sel€gtelen,megfelet6l6gz6k6sziil6ket
kell hasznelni
Szem-/arcv6d6tkell viselni
A padl6t6s a beszennyez6diift
tergyakat...-val/-velkell tisztitani {az anyagota
gydrfohadrozzamegj
Robbanesvagytiiz eset6na keletkez6gezokatnem szabadbel6legezni
Fiist-/permetk6pzdd6s
eset6nmegfelel6l6gz6sv6d6tkell viselni [tipus6ra gyert6
aojamegl
Tiiz eseten,,,-val/-veloltand6 (azanyagota gyert6 haterozzamegl. Ha a viz

S 45
S 46
S47
S 48
S49
S 50
S 51
S 52
S 53
S 56
S57
S 59
S 60
S 61
S 62
S 63
S 64

haszneratafokozzaa vesz'lyr, "v iz haszueratat os" mondatot is hozza
kell tenni
Balesetvagyrosszull6teset6nazonnaloryostkell hivni. Ha lehets6ges,
a cimk6t
megkell mutatni
Lenyel6seeset6nazonnalorvoshozkell fordulni, az ed6nyt/csomagol6burkolatot
esa cimkeIaz orvosnakmeskellmutatni
...'C feletti h6m6rs6kletennem t6rolhat6 gyert6hatarozzameg)
[a
...-val/-velnedvesentartand6 (azanyagota gyartdhatilrozzamell
Csakaz eredetied6nyzetbent6rolhat6
...-val/-velnem keverhet5(azanyagota
Srdrt6 haterozzameg)
Csakj6lszell6ztetetthelyenhaszn6lhat6
Nagyfeliiletfi,tart6zkoddsraalkalmashelyis6gekben
nem haszn6lhat6
Keriilni kell az expozici6t,- hasznelabhozkiilainutasitasszriks6ses
Az anyagot6sed6nyzet6tvesz6lyes-,
vaSl specirilishuJladekglult6helyre kell vinni
A kdrnyezetszennyez6s
elke il6s6remegfelcl6ed6nyzetetkell hasznalDi
A h_ullad6kanyag
visszanyeres6hez/fjrahasznositasdhoz
a gy6rt6t6l/forgalmaz6t6l
kelltajekoztatast
k6rni
Az anyagotesfvay ed6nyzet6tveszdlyeshullad6kk6ntkell drtalma anitani
Keri.ilnikell az anyagkairnyezetbe
jutiisel Speciiilisadatokatkell k6rni/Biztonsiigi
adatlap
Lenyel6seset6nhenytatnitilos: azonnalorvoshozkell fordulni 6smegmutatni
az
edenyzetetvagya cimk6t
Bel6gz6smiatt bekdvetkez6baleseteset6na s6 iltet friss leveg6rekell vinni 6s
biztositaniszamiiraa nyugalmat
Lenyel6seset6na sz6jatvizzeldblitjrik ki
fcsakabbanaz esetbenha a s6rii]t nem
eszm6letlen).

S 1/2
S 3/7
S 3/g / 14
S 3/9 / 49
S 3/9 /14 / +9
S 3/14
'
S7/8
S 7/9
S7'/47
S 20/21,
S 24/25
S 27/28
S 29/35
'
S 29'/56
S 36/37
S 36/39
537/39
S 36/37/39
S 47'/49

OsszetettS mondatok
Elzdrva6sgyermekekszAm|rahozzAflrhetetlen
helyentartand6
Az ed6\yzet j6llezava, hiiviis helyentartand6
Hfvds, j6l szell6zterhet6helyen,,.._t6l/-t6ltevol tartand6
laz
aisszef6rhetefl
en anyag(okaJta gyart6hatlrozza meg)
j6l szell6ztethet6helyen,csakaz eredetied6nybenterolhat6
Hriv<is,
Hriviis,j6l szell6zrethet6helyen,...-t61/_r6l
tavol,csakaz eredeti
ed6nyzetbenterolhat6laz dsszef6rhetetlen
anyag[ol<a)t
a gyert6
haterozzameg]
Hrivoshelyen,...-t6l/-t6ltevol tartand6 [az dsszef6rhetetlen
anyag(oka)ta
gyart6hatdrozza
megl
Az ed6nyzetl6gmentesenlezarva,sz6razontartand6
Az ed6nyzetl6gmentesenlezirva 6sj6l szell6ztethet6helyentaftand6
Az edenyzetlegmentesenlezerua_..oCh6m6rs6kletetnem meghalad6
helyentd rolhatd (a h6m6rs6kleteta gyeft6 haterozzameg)
A hasznalatkdzbenenni,inni 6sdoh6nyozninem szabad
Keriilni kell a b6rrel val6 6rintkez6st6sa szembejutest
Ha az anyaga b6rre jut, a szennyezettruhet rdgtdn le kell vetni 6sa b6rt
kell6 mennyis6gii...-val/-vel azonnalle kell mosni (azanyagora gyarro
hat6rozzameg)
Csatorndbaengedninem szabad.Az anyagot6s ed6nyzet6tmegfelelb
m6don6rtalmatlanitanikell
Csatorndbaengednj nem szabad,az anyagot6saz ed6nyzet6ta vesz6lyesvagyspecialis
hulladekgyrii16
helyrekellvinni
Megfelel6v6d6ruh6zatot6sv6cldkesztyilr
kell viselni
Megfelel6v6d6ruhezatot6s szem-/arcv6d6tkell viselni
Megfelel6v6d6keszty(t6sarc-/szemv6d6tkell viselni
Megfelel6v6d6ruhdzatot,vdd6kesztyrit6s szem-/arcv6d6tkell viselni
..."C hdmdrsdkleten,csakaz eredetied6nyzetben6rolhat6 (a
h6mersdldeteta gydrt6 hatdrozzameg)

A cimk6z6startalmi 6sformai kiivetelm6\yei a a 44/ZOOO,
(XIt. 27.) EiiMrendelet
10.szemrimell6klete
alapi6n

1. A cimke (feliratoz6s) tartalmi 6s formai kiivetelm6nyei ((A tokossdg
r1szdre
forgqlombq hozoftveszAlyesanyagok,illene veszdlyesk^szftm,nyek esetena cimke m,rete
eltir6lehet,aveszdlyjelkepdtesjet6t (betrijelmindkdtesetben
j6l megktilbnb\ztet,m6don
fel kell ttintetni a cimk4n))

A cimk6km6reteia vesz6lyesanyagmennyis6g6t6t
ftigg6en:
3l alatt

S2x74mm

3-501

7 4 x 1 0 5m m

50-5001

1 0 5x 1 4 8m m

500I felett

148x 210mm

A cimk6nek a kiivetkez6 adatokat kell tartalmazniar
1 Az a\y ag/ k{szitmenykereskedelmi/fantdzia
neve
2 Mennyis6ge
3 0sszetev6k lvesz6lyesanyagfok) koncentreci6 tartomanya], o/o_ba-.
(A vesz1lyes
k'szitmdnyt legnagyobb &rfogatardnyokban atkot1 (ha vad negy veszeuesanyqgot ketl
felttintetni, ndgyn4l t6bb vesz^lyes anyagot csak toxikot,giqi vagy qz dkotoxil'giai
indokoltsdgeset4nt ntessenfel.))
4 A vesz6lyjelk6pe6sjele
5R6sSmondatok
6 Magyarazonositesisziim ((Kitdlt6secsakvesz6lyesanyageset6nszr.iks6ges,
7 EU-szdm
(EINECSvagyELINCS-szdmJ
6s,,EKcimke,,felirat
B Gydrt6vagyforgalmazdneve,telephelydnekcime,telefonsz6ma

A CLp rendelet 6rtelm6ben hasznalatos,,p,,6s ,,H,,mondatok
A CLP IV. mell6ldet6nek2. r6sze sorolja fel az 6vint6zhed6srevonatkoz6 mondatok
szabatosmegfogalmazi.s|t,ahogymeg kell jelenniik a cimk6ken.A cimk6n egy adott
nyelv 6vinr6zkedesre
vonatkoz6mondataitcsoportbakell foglalni az ugyanazoi-nyelv(
figyelmeztetd
mondatokkal.
P101 0rvosi tanacsadasesetdntartsak6zn6la term6k ed6ny6tvagy
cimk6l6t.
P102 Gyermekelt6lelzaryatartand6.
P103 Hasznelatel6tt olvassael a cimk6nkdzdltinformeci6kat.
P201 Hasznelatel6tt ismerjemegaz anyagravonatkoz6klildnlegesutasitasokat.
megnem 6rtette.
PZIO H6t6l/szlkrat6l/nyllthngt6l/ .../forr6 fehiletelr6l tavol tarrand6.Tilos a
dohSnyz6s.
P211 Tilos nyilt ldngravagymasgyLijt6forresrapermetezni.
P22O Ruh6t61
/ .../ 6ghet6anyagt6ltevol tartand6/taroland6.
P221 Minden6vint6zked6stmegkell tenni, hogyne keveredjen6ghet6anyagokkal.
PZZZ Nem6 ntkezhetleveg6vel.
P223 Vizzelsemmilyenformdbannem 6 ntkezhet,ellenkez6esetbenhevesreakci66s
belobbaniisfordulhatel6.
P230 ...-val/-velnedvesitvetartand6.
P231 nert gAzban
haszneland6.
P232 Nedvess6gt6l
v6dend6.
P233 Az ed6\y szorosanlezaryatartand6.
P234 Az eredetied6nybeotartandd.
P235 Hiiviis helyentartand6.
P240 A tdrol6ed6nyt6s a fogad6ed6nytle kell foldelni/at kell kdtni.
P241 Robbaniisbiztos
elektromos/szell6ztet6/vilglt6/.../berendez6s
haszneland6.
P242 Szikramenteseszkdzdkhaszndland6k,
P243 Az elektrosztatikuskisiil6smegakadiilyozdsiira
6vint6zked6seket
kell tenni.
P244 A nyomescsdkkent6
szelepeketzsirt6l 6solajt6l mentesenkell tanani.
P250 Tilos csiszolasnak/iit6snek/.../srirl6disnak
kitenni.
P251 Nyomilsalatti ed6ny:ne lyukasszaki vagy6gesseel,m6ghaszn6latut6n sem.
P260 A por/ fn$ / gAz/ k6d/ g6zdt</p ermetbel6legz6se
tilos.
P261 Keriiljea por/fn*/gez/k6d/g\zdklpermetbel6legz6s6t.
P262 Szembe,b6rre vagy ruhara nem keriilhet,
P263 A terhesseg/szoptatas
alatt kenilni kell az anyaggalval6 6rintkez6st.
P264 A hasznalatotkovet6ena(zl ...-t alaposanmegkell mosni.
P270 A term6k hasznelatakdzbentilos enni,inni vagydohenyozni.

P27L Kiz6r6lagszabadban
vag/ j6l szell6z6
helyis6gben
hasznelhat6.
P272 Szennyezettmunkaruhet
tiloskivinnia munkahely
tenilet6r6l.
P273 Keri.ilnikell azanyagnak
a kiirnyezetbe
val6kijutesit.
P2B0 V6d6keszty(
/v6d6ruha/szemv6d6
/ arcv6d6hasznlatakdtelez6.
P28l Az el'ift eW6niv6d6felszerel6s
hasznalata
ktitelez6.
P282 Hidegszigete16
keszvt/arcv6d6/szemv6d6
haszn6lata
kdtelez6.
P2a3 Tiz- /lAngAll6/-k6sleltet6
ruhezatvisel6se
kotelez6.
P2B4 L69z6sv6delemhasznelata
kdtelez6.
P285 Nemmegfelel6
szell6z6s
eset6nl6g26sv6delem
kdtelez6.
P23l + P232 Inertgazbanhasznaland6.
Nedvess6gt6l
v6dend6
P235+ P410 H(vdshelyentartand6.Napf6nyt6l
v6dend6.
P3O1 LENYELES
ESETEN:
P3O2 HAB6RRE
KERUL:
P303 HABORRE
[vagyhajralKERUL:
P3O4 BELELEGZESESET6N:
P3O5 SZEMBE
KERULES
ESETEN:
P3O6 HARUHAMKERUL.
P307 Expozici6
eset6n:
P30B Expozici6
vagyannakgyanrijaeset6n:
P309 Expozici6
vagyrosszull6teset6n:
P310 AzonnalforduljonTOXIKOL0ctAI
K0ZpoNTHoZ
vagyorvoshoz.
P311 ForduljonTOXIKOL0GIAI
K0ZpONTHOZ
vaS/orvoshoz.
P312 Rosszull6t
eset6nforduljonT0XIK0L6GIAI
K0ZpONTHOZ
vagyoruoshoz.
P313 Orvosiell6testkell k6rni.
P314 Rosszull6t
eset6norvosielAt6stkellk6rni.
P315 Azonnalorvosiellat6stkellk6rni.
P320 Srirg6s
szakell6tissziiks6ges
(liisd...a cimk6nl.
P321 Szakelletes
06sd...a cimkdnl,
P322 Kiildnleges
int6zked6sek
(l6sd...a cimk6nl.
P330 A szdjdtki kelldblireni.
P331 TILOShenytatni.
P332 B6rirdtdci6eset6nr
P333 B6rirritdci6vagykiiit6sekmegjelen6se
eset6n:
P334 Hidegvizzel/
nedveskijt6sselkellhfiteni.
P335 A b6rrelazin tapad6szemcs6ket
6vatosan
le kell kef6lni.
P336 A fagyottr6szeketlangyosvizzelfel kellmelegiteni.
Tilosaz6rintettte .ilet
ddrzsdl6se.
P337 Haa szemirritiici6
nemmrllikel:
P338 Adottesetbenkontaktlencs6k
eltdvolitisa,
ha kiinnyenmegoldhat6.
Azoblit6s
fobtatiisa.
P340 Az 6rintettszem6lytfrissleveg6re
kellvinni 6solyannyugalmitesthelyzetbe
kell
helyezni,
hogrkdnnyentudjon16legezni.
P341 L6gz6si
neh6zs6gek
eset6naz6rinteltszemelyt
frissleveg6rekellvinni 6solyan

nyugalmitesthelyzetbekell helyezni,hogy kdnnyentudjon l6legezni.
P342 L6gzdsiprobl6mekeset6n:
P350 Ovatoslemosdsb6 szappanosvizzel.
P351 ovatosdblit6svizzeltdbb percenkereszti.il.
P352 Lemosdsb6 szappanosvizzel.
P353 A b6rt le kelldbliteni vizzel/zuhanyozes.
P360 A ruhek levetdseel6tt a szennyezettruhezatot6sa b6rt b6 vizzelazonnal
le kell
dbliteni.
P361 Az 6sszesszennyezettruhadarabotazonnalelkell tevolitani/le kellvetti.
P362 A szennyezettruhiit le kell vetni 6saz rijb6li haszniilatel6tt ki kell mosni.
P363 A szennyezettruhiit rijb6li haszn,latel6tt ld kell mosni,
P370 Tiiz eset6n:
P371 Nagyobbtiiz 6snagr mennyis6geset6n:
P372 T{z eset6nrobbandsvesz6ly.
P373 TILOSa tfz olt6sa,ha az robban6anyagra
etteriedt.
P374 T{zoltes megfelel6tevolsiigb6la szokiisos6vint6zked6sek
betart6seval.
P375 A triz oltasatrobbandsvesz6ly
miatt tivolb6l kell v6eezni,
P376 Megkell szi.intetnia szivdrgast,ha ez biztonsdgosa;megtehet6.
P377 Eg6szivlrg6 giiz:Csakakkor szabada tiizet oltani,ha a ;zivargasbiztonsegosan
megsziintethet6.
P378 Az oltdshoz...haszn6land6.
P3B0 A teriiletet kikell iiriteni.
P3B1 Megkell sziintetniaz dsszesgyrijt6forr6s!ha ezbiztonsegosan
megtehet6.
P390 A kidmltttt anyagotfel kell itatni a kririilvev6anyagokk6rosod6s6nak
megel6z6se
6rdek6bcn,
P391 A hidmldtt anyagotdsszekell Slrijteni.
P301+ P310 LENyELES
ESETEN:
azonnalforduljonTOXIKoL6ctAIKOZPONTHOZ
vagyorvoshoz.
P301+ P312 LENYELES
ESETEN:
rosszull6t
eset6nazonnalfordulionTOXIKOL6ctAI
KOZPONTH0Z
vaS/ oruoshoz.
P301+P330+p331 LENYELES
ESETEN:
a szdjatki kelldbliteni.TILOShenytatni.
P302 + P334 HA B0RREKERiiL:Hidegvizzellnedveskitt6sselkell hfiteni.
P302 r P350 HA B6RREKERUL:6vatoslemosdsb6 szappanosvizzel.
P3O2+ P352 HA BORREKERUL:Lemosdsb6 szappanosvizzel.
P303 + P361+ P353 HA B6RRE(vagyhajral KERtjL:Az dsszesszennyezew
ruhadarabotazonnalel kell tavolitani/le kell vetni,A b6ft le kell itbliteni
vizzel/ z\hatyozes,
P304+ P340 BELELEGZES
ESETEN:
Az drintettszemdlyr
frissleveg6rekellvinni 6s
olyannyugalmitesthelyzetbekell helyezni,hogy kdnnyentudjon ldlegezni.
P304+P341 BELELEGZES
ESETENT
Legz6si
nehezsdgek
eset6naz6rintettszem6lyt
friss leveg6rekell vinni 6s olyannyugalmitesthelyzetbekell helyezni,hogy kdnnyen
tudjon l6legezni.

P305+ P351+p338 SZEMBE
KERUL6S
eset6nrTdbb
percigtart66vatosdblit6s
vizzel.Adottesetbena kontaktlencs6k
eltevolit6sa,
hakdnnyenmegoldhat6.
Az dblit6s
folj,tatasa.
P306+ P360 HARUHAMKERUL:
A ruhaklevet6se
eldna szennyezett
ruhAzatot
6sa
b6rtb6vizzelazonnalle kelldbliteni.
P307+ P311 Expozici6
eset6n:forduljonTOXIKOL6ctAI
KOZPONTHOZ
vagy

orvoshoz.
P30B+P313 Expozici6vagyannakgyanfja eset6niorvosi ell6tist kell k6rni.
P309 + P311 Expozici6va$.,rosszull6teset6n:forduljon TOXIKOLOGIAI
K0ZPONTHOZ
vagyorvoshoz.
P332 + P313 B6rirritAci6eset6n:oryosielletestkell k6rni.
P333 + P313 B6rirritaci6vagykiiit6sekmegjelen6se
eset6n:orvosi elldtesrkellk6rni.
P335 + P334 A b6rre tapad6szemcs6ket
6vatosanle kellkef6lni. Hidegvizzel/nedves
kdt6sselkell hiiteni.
P337 + P313 Ha a szemir.it6ci6nem mflikel: oruosielliitestkellk6rni.
P342 + PStl L6gz6siprobl6mdkeset6n:forduljon TOXIKOL6GIAI
KOZPONTHOZ
vagy
orvoshoz.
P370+P376 Tiiz eset6niMegkellszUntetni
a szivergast,
ha ezbiztonsegosan
megtehet6,
P370+ P378 Ttlzeset6n:azoltashoz...haszn6land6.
P370 + P380 Tiiz eset6nrKi kell iiriteni a te iletet.
P370+P380+P375 Tilz eset6n:Ki kelliiriteniate iletet.A t(z oltisrt
robban6svesz6ly
miatt tevolb6l kell v6gezni.
P37I + P38O+ P375 Nagyobbt(z 6snagymennyis6geset6n:Ki kell iiriteni a
tertiletet.A tiiz oltesatrobban6svesz6ly
miatt t;volb6l kell v6gezni.
P401 Tirol6s:....
P4O2 Sztuazhelyen taroland6.
P4O3 I'61szell6z6helyenteroland6.
P404 Zert ed6nybenteroland6.
P405 Elzarvat6roland6.
P406 Saviill6/saviill6b6l6sf ...ed6nybent6roland6.
P407 A rakatok/raklapokkdzdtt t6rk6zt kelt hagyni.
P410 Napf6nyt6lv6dend6,
P411 A tArolesih6m6rs6klettegfeljebb...oCl...oFlehet.
P412 Nem6rheti 50 oCl122oFh6m6rs6kletetmeghataddh6.
P413 A ...kg/,.. Ib tomegetmeghalad6dmlesztettanyagtarolasih6m6rs6klete
legfeljebb...oCl...oFlehet.
P420 Masanyagokt6lt6vol teroland6.
P422 Tartalma...-ban/-benteroland6.
P402 + P4O4 SzArazhelyenteroland6.Zdrt ed6nybenteroland6.
P4O3+ P233 f6l szell6z6helyentdroland6.Az ed6nyszorosanlezdrvatartand6,
P403 + P235 .J6lszell6z6helyent6rolandd.Hfiv<ishelyentartand6.
P410 + P403 Napf6nyt6lv6dend6.J6lszell6z6helyentiroland6.

P47O+P412 Napf6nlt6tv6dend6.Nem6rheti 50 ocl122oF h6m6rs6kletetmeghalad6
h6.
P4lI + P235 A tdrolSsih6m6rs6kletlegfeljebb...oC/...oFtehet.Hiivdshelyen
tartand6.
P501 A tartalom/ed6nyelhelyez6se
hullad6kk6nt:...
A CLPIll. mell6kletesoroljafel a figyeimeztet6mondatokszabatos
megfogalmazdsiig
ahogymegkell jelennitika cimk6ken.A cimk6negyadott nyelv
figyelmeztet6mondataitcsoportbakell foglalniaz ug/anazot nyelvii 6vint6zked6sre
vonatkoz6mondatokkal.

H201
H202
H203
H204
H205
H220
H22L
H222
H2Z3
HZ24
H225
H226
H22B
H240
H241
H242
I1250
H251
H252
H260
H261
H270
H27l
H272
HZBo
H2B1
H290
H300
H301
H302
H304

H2O0 Instabil robban6anyagok.
Robban6anyag;
teljestijmeg felrobban6s6nak
vesz6lye.
Robban6anyag;
kivet6ssflyos vesz6lye.
Robban6anyagj
tiiz, robbanesvag]lkivet6svesz6lye.
Tiiz vagykivet6svesz6lye.
Tfz hatesiiraa teljestdmegfelrobbanhat.
Rendkiviilt( zv esz'lyesgAz.
Tiizvesz'lyesEez.
Rendkiviiltiizvesz6lyesaeroszol.
Tirzveszelyes aeroszol.
Rendkivliltfzvesz6lyesfolyad6k6s96z.
Fokozottant(zvesz6lyesfolyaddk6s96z.
Tfizveszl\yes folyad6k 6s 96z.
T(rzvesz'lyesszilrrd anyag.
H6 hataserarobbanhar.
H6 hateseramegs/ulladhatvagyrobbanhat.
H6 hatAsArameggyulladhat.
Leveg6vel6r.intkezvednmagdt6lmeggyullad.
0nmeleged6:meggrulladhat.
Nagymennyis6gben
dnmeleged6;meggyulladhat.
Vizzel6rifikezve dngyullad6srahajlamostiizvesz6lyesgezokatbocsetki.
Vizzel6 ntkezvetiizvesz6Iyesgezokatbocsiitki.
Tiizet okozhatvagy fokozhatjaa tiiz intenzites6!oxidel6hatasu.
Tizetvary robbanestokozhauer6senoxid6l6hatasf.
Fokozhatjaa tiiz intenzit6s6t;oxiddl6hat6sti,
Nyomasahttl6v6 glzttartalmaz;h6 hat6s6rarobbanhat,
M6lyhlitdttgAzttartalmaz:farymarist vagys6riil6stokozhat.
F6mekrekorroziv hat6sf Iehet.
Lenyelvehatalos.
Lenyelvem6rgez6.
Lenyelvedrtalmas.
Lenyelve6s a l6gutakbakeriilve haldloslehet.

H310 B6rrel 6rintkezvehal6los,
H311 B6rrel 6rintkezvem6rgez6.
H312 B6rrel 6rintkezveertalmas.
H314 Sflyos 6g6sis6rtil6st6sszemkiirosodest
okoz.
H315 B6rirrit6l6hat6sri.
H317 Allergirs b6rreakci6tvelthat ki.
H31B Sriilyos
szemkiirosod:lst
okoz,
H319 Srilyosszemirritici6t okoz.
H330 Bel6legezve
halilos.
H331 Bel6legezvem6rgez6.
H332 Bel6legezve
ertalmas.
H334 Belelegezve
allergies6sasztm6stiineteket,6s neh6zl6ez6st okozhat.
H335 L6gutiirriteci6t okozhat.
H336 Almossdgotvagysz6diil6stokozhat.
H340 cenetikaikdrosod,stokozhat< megkell adni az expozici6sttvonalat, ha
meggy6z6en
bizonyitott,hogy mds expozici6sftvonal nem okozzaa vesz'lyl>.
H341 Feltehef6en
genefikaikrrosoddsr
okoz< megkelladniaz expozici6srvonalat,
ha megg].r6z6en
bizonyitott,hogymesexpozici6sritvonalnem okozzaaveszetyr>,
H350 R6kotokozhat< megkell adni az expozici6sritvonalat,ha meggy6zoen
bizonfltot! hogy mas expozici6srltvonalnem okozzaa vesz6lyt>.
H351 Feltehet6enrakot okoz< megkell adni az expozici6sirrvonalat,ha meggy6z6en
bizonyitott,hoglrmas expozici6sftvonal nem okozzaa vesz6l5rt
>,
H360 K6rosithatjaa term6kenys6get
va$r a sztiletend6gyermeket< ha ismert,meg
kell adnia konkr6t hatast> < megkell adni az expozici6sitvonala! ha meggr6z6en
bizonyitott,hogymas expozici6sftvonal oem okozzaa vesz6lyt>,
H361 Feltehet6enkdrositjaa term6kenys6get
vagya szriletend6gl.,ermeket< ha
ismert,megkell adni a konkr6t hatdst> < megkell adni az expozici6sritvonalal ha
megs/626enbizonyitot! hoS/
masexpozici6sitvonal nem okozzaa vesz6lyt>.
H362 A szoptatottgyermekerkdrosithatja.
H370 Kerositjaa szeryeket< vagymegkell adni az dsszes6 ntett szervet,ha ismertek
> < megkell adni az expozici6sirtvonalat,hameg6z6enbizonyitot! ho5/ mes
expozici6sfwonal n em okozzaa
vesz6llt >.
H371 Kerosithatjaa szerveket< vagymegkell adni az dsszesdrintett szervet,ha
ismenek> < megkell adni az expozici6sritvonala! ha meggy6z6enbizonyitot! ho$.,
mis expozfci6sitvonal nem okozzaa vesz6lyt>.
H372 Ism6tl6d6vagr hosszabbexpozici6eset6n< megkell adni az expozici6s
dtvonala! ha meggy6z6enbizonyitott,hogymdsexpozici6sritvonalnem okozzaa
vesz6lyt> kiirositjaa szerveket< vagymegkell adni az dsszes6rintett szervet,ha
ismertek>.
H373 Ism6tl6d6vagyhosszabbexpozici6eset6n< megkell adni az expozicids
ftvonalat,ha meggy6z6cnbizonyitot! hogymesexpozici6sirtvonalnem okozzaa

veszdlyt> kerosithatjaa szerueket> vagymegkell adni az iisszes6rintett szervet,ha
ismertek>.
H400 Nagyonm6rgez6avizi 6l6vilAgra.
H410 Nagyonm6rgez6avizi 6\6vil|gra,hosszantart6 karosod6stokoz.
H4ll M6rgez6avizi 6l6vil6gra,hosszantart6 kirosoddst okoz.
H412 Artalmasa vizi 6l6vil6gra hosszantart6 karosod6stokoz.
H413 Hosszantan6 artaimashatdstgyakorolhata vizi 6l6vil6gra.
EUH001 Sz6raz6llapotbanrobbanasvesz6lyes.
EUH006 Leveg6vel6rintkezvevagyan6lkiilis robbandsveszdlyes.
EUH014 Vizzelhevesenreag6l.
EUH018 A haszn6latsoriin tiizvesz6lyes/robbanasvesz6lyes
g6z/leveg6elegy
keletkezhet.
EUH019 Robbanesvesz6lyes
peroxidokatk6pezhet.
EUH044 Z rtterben h6 hatisira robbanhat.
ErJHO29 Yizzel'rintkezve m6rgez6g6zokk6pz6dnek.
EUH031 Sarwal6rintkezvem6rgez6g6zokk6pz6dnek.
EUH032 Sawal 6rintkezvenagyonm6rgez6ginokk'pz'dnek.
EUH066 lsm6tl6dOexpozici6a b6r kisz6raddsdtvagymegrepedez6s6t
okozhatja.
EUH070 Szembekeriilvem6rgezb.
EUH071 Mar6 hat6sf a l6gutakra.
EUHO59 Vesz6lyes
az 6zonr6tegre.
EUH201 6lmot taltalmaz.Tilos olyanfeliiletekenhasznelni,amelyeketgyermekek
szeiukbavehetnek.
EUH2014 Figyelem!6lmot tartalmaz.
EUII 202 Cianoakrilet.Vesz6ly!N6hiny mdsodpercalatt a b6rre 6s a szemberagad,
Gyermekekt6lelzervatartand6.
EUH203 Kr6mot [VI) tartalmaz.Allergiis reakci6tvilthat ki.
EUH204 Izociandtokattartalmaz.Allersi6sreakci6tv6lthat ki.
EUH205 Epoxidtartalmri vegyiilereketiartalmaz.
Allergidsreakci6tvalthat ki.
EUH206 FigyelemlTilos miis term6kekkelegyiitt hasznelni.Vesz6lyesg6zok(kl6rl
szabadulhatnak
fel.
EUH207 Figyelem!KadmiumottartalmazlA hasznilatso16nvesz6lycsfiistok
k6pz6dnekL6sda gy6rt6 Altalkdztjlt informeci6t,Bekell tartani a biztonsesi
el6iresokat.
EUH208 -t tartalmaz.Allergidsreakci6tvelthatki.
EUH209 A hasznalatsorAnfokozottantfzvesz6lyess6
valhat,
EUH209A A hasznelatsorantiizvesz6lyess6
v6lhat.
EUH210 K6r6srebiztonsdgiadatlapkaphat6.
EUH401 Az emberieg6szs6g
6s a kdrnyezetvesz6lyeztet6s6nek
elkeriil6se6rdek6ben
be kell tartani a hasznalatiutasitdsel6irdsait.
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