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Kivonat a munkav6delmi tiirv6nvb6l

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, amelyek a kdvetkez6k:

Munkahely, l6tesitm6ny, technol6gia tervez6se, kivitelez6se, haszndlatba v6tele 6s
iizemeltet6se, toviibb6 munkaeszkdz, anyag, energia, egy6ni v6d6eszkoz el6dllitdsa,
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 eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos munkav6gz6s kovetelm6nyeinek
teljesit6se helyett a munk6ltat6 p6nzbeli vagy egy6b megv5lt6st a munkaviillal6nak nem
adhat.

Az egy6ni v6d6eszkozt teh6t a munkdltat6nak term6szetben kell biztositania. A
munkav6llal6k r6sz6re csak olyan egy6ni v6d6eszkozok adhat6ak ki, amelyek
rendelkeznek a szriks6ges tanrisitdssal.

Egy6ni v6d6eszkozt forgalomba hozni, haszniilatba venni akkor szabad, ha az
rendelkezik megfelel6s6gi nyilatkozattal, illetve tipusbizonyiwiinnyal. Az egyi-ni
v6d6eszkdzdk megfelel6s6g6nek tanrisitdsdt a foglalkoztatdspolitikai 6s munkaiigyi
miniszter rendelet6ben foglaltak szerint kell elv6gezni.

Az egy6ni v6d6eszkoz megfelel6s6gi nyilatkozata, tipusbizonyitvdnya kiad6sdnah
valamint az egy6ni v6d6eszkozok min6s6g6t biztosit6 rendszer, tovdbbd a gyArtAs
min6s6gbiztositdsi rendszere ellen6rz6s6nek r6szletes szabelyait a
foglalkoztatdspolitikai 6s munkatigyi miniszter az eg6szs6gigyi, szocidlis 6s csal6drigyi
miniszterrel egyet6rt6sben hatAr ozza meg.

Az Mvt. 6rtelm6ben az egy6ni v6d6eszkozre vonatkoz6 r6szletes el6irdsokat krikin
jogszabf ly, SzabAlyzat 6.s szabvAny tartalmazza.

Egy6ni v6d6eszkozok eset6ben a kdvetelm6nyekre, vizsg6latokra 6s a megjelol6sre
vonatkoz6 el6iriisokat nemzeti szabvdnyok tartalmazzAk, melyek hazai kidolgoziis
eset6n MSZ jelzettel, az SFett (honositottJ szabvdnyokniil pedig az eredetre utal6
kieg6szit6 pl. MSZ EN, MSZ IS0 jelzettel vannak ellStva.

Az egy6ni v6d6eszkdz el66llitdsa, gy6rtdsa, tdroldsa, sz5llitdsa, forgalmazisa
[importildsaJ haszn6latbav6tele, visel6se a munkav6delemre vonatkoz6 szab6lyokban
meghatiirozottah ennek hiiiny6ban a tudomfnyos, technikai szinvonal mellett elvdrhat6
k<ivetelm6nyek megtartSs6val tdrt6nhet. Az adott teriileten 6rv6nyben l6v6 szabv6nyok
olyan kdvetelm6nyeket Allitanak fel, amelyek legjobban megfelelnek az adott tenilet
tudomSnyos technikai szinvonallnak. Fi.iggetleniil teh6t att6l, hogy a szabv6nyok



kovet6se <ink6ntess6gen alapul, a munkav6delmi 6s munkabiztons6gi szempontok
6rv6nyesit6se sor6n az 6rv6nyben l6v6 szabv6nyok tartalmiinak teljesit6se
megkdvetelhet6. Az egy6ni v6d6eszkozok munkav6delmi megfelel6s6g vizsgdlata
els6dlegesen harmoniziilt szabvdnyok alapj6n t<irt6nik.

Az Mvt. a megel6z6s fokozatainak elve alapjiin hatArozza meg az ery6\i v6d6eszkoz
alkalmazhat6s6gft. Ennek 6rtelm6ben azokn6l a munkafolyamatoknil, ahol a
munkavdllal6 vesz6lyforriis hat6s6nak lehet kit6ve a hat:isos v6delmet z6rt technol6gia
alkalmazdsival, ha ez nem oldhat6 meg akkor biztonsigi berendez6sek, egy6ni
v6d6eszkiizok 6s szervez6si int6zked6sek sziiks69 szerinti egyrittes alkalmazSs6val kell
megval6sitani.

Az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsigos munkav6gz6s megval6sitilsakor
6ltal6nos kovetelm6nyk6nt koteles a munkdltat6 figyelembe venni a kollektiv mriszaki
v6delem els6bbs6g6t az egy6ni v6delemhez k6pest.

Az Mvt. nem fogalmaz meg tovdbbi r6szleteket arr6l, hogy mikor mely m6dszerrel kell
v6deni a munkavdllal6 eg6.szs6g6t, testi 6ps6g6t. Kdvetelm6nyeket tamaszt azonban arra
az esetre, amikor egy6ni v6.d6eszkbzt kell alkalmazni a vesz6lyes munkafolyamatokn6l,
technol6gidkn6l a vesz6lyek megel6z6se, illetve k6ros(t6 hatiisuk csokkent6se
6rdek6ben. Ezzel risszefiigg6sben el6irja, hogy

. a vesz6lyforr6sok ellen v6delmet nyriit6 egy6ni v6d6eszkozoket meg kell
hatdrozni,

. azokkal a munkavdllal6kat el kell l6tni,6s
o haszn6latukat meg kell kovetelni

E hdrom elv6rds marad6ktalan teljesit6se jelent6s terhet 6s felel6ss6get 16 a
munkdltat6kra, tekintettel e feladatok miiszaki, eg6szs6grigyi, jogi, p6nztigyi vonzat6ra. E
kovetelm6ny ki nem mondottan, de elkenilhetetlen m6don - magiiban foglalja azt is,
hogy a munk6ltat6knak mindenekel6tt meg kell hatdrozniuk azokat a kockdzatokat ,
amelyek az adott munkahelyen fenndllnak.

A munk6ltat6 koteles min6s6gileg, illetve szriks6g eset6n mennyis6gileg 6rt6kelni a
munkaviillal6k eg6szs6g6t 6s biztons6g6t veszllyeztet6 kockiizatokat. Az esetek
ziim6ben miiszeres vizsgdlatot ig6nyel [zajm6r6s, l6gszennyezetts69 m616se, stb.J, mivel
a megfelel6 v6delmet nyrijt6 egy6ni v6d6eszkozok csak a m6rt 6rt6kek ismeret6ben
hatdrozhat6k meg. A mindezek alapjiin meghaterozott v6d6eszkoz tipus ktiziil kell
kiviilasztani a legalkalmasabbakat.

A v6d6eszkoz<iket a rendeltet6sszer(i haszndlatra alkalmas Sllapotban kell tartani.
A munkiiltat6 kdtelezetts6ge, hogy biztositsa a v6d6eszkozdk rendeltet6sszerii
haszniilhat6s6get, v6d6k6pess696t, a kiel6git6 higi6n6s rillapotdt, a sziiks6ges tisztitesdt,
karbantartiisdt (javitds6tJ, p6tlds6t.

A rendeltet6sszerii hasznilhat6sdg alapfelt6tele, hogy a munk6ltat6 rendelkezzen az
egy6ni v6d6eszkoz rigynevezett tdj6koztat6jival 6s annak tartalmat a munkavdllal6
tudomisdra hozza. A t6j6koztat6 az egylni v6d6eszkoz tartoz6ka, amely a t6rolSsdra,



kezel6s6re, karbantartdsiira, tisztit6s6ra, id6szakos vizsgdlatdra vonatkoz6 tudnival6kat
tartalmazza

A munkdltat6 6s a munkavilllal6 egytittmiikd d6s6t c6lozza a torv6ny, mivel mindk6t f6l
jog6t 6s kdtelezetts6g6t meghatArozza. A munkavdllal6 kdteles az egy6ni v6d6eszkozt
rendeltet6s6nek megfelel6en haszndlni 6s a t6le elviirhat6 tisztit6sdr6l gondoskodni, igy
nemcsak joga az egy6ni v6d6eszkdz<ik haszn6lata, hanem kritelezetts6ge is.

E kdtelezetts6g fenn6lldsa azonban nem mentesiti a munkdltat6t a rendszeres
ellen6rz6se, ezen kereszttil e kdtelezetts6g 6rv6nyre juttat5sdnak felel6ss6ge a\6l. Az
ellen6rz6s a megel6z6s egyik eszkoze.
A munkavdllal6 ugyanakkor jogosult megkovetelni a munkiiltat6jet6l a munkav6gz6shez
sziiks6ges v6d6eszkoz<ik biztosit;isit.

L6that6, hogy amit a tdrv6ny az egyik f6l kiitelezetts6gek6nt fogalmaz meg, azt a mAsik
f6l jogak6nt is megjeleniti.

Az eddigiekb6l is kitiinik, hogy a tdrv6ny kell6 hangsrillyal foglalkozik az egy6ni
v6d6eszkozokkel. Azt az elv6r6st, hogy a munkdltat6k is megfelel6 szinvonalon
foglalkozzanak e tenilettel az a garancidlis el6ir6s szolg6lja, mely egyfel6l megkijveteli,
hogy az egy6ni v6d6eszkoz juttatds6nak bels6 rendj6t a munkiiltat6 irAsban hatArozza
meg mdsfel6l kikoti, hogy e feladat elliitisa munkabiztonsdgi 6s munkaeg6szs6giigyi
szaktev6kenys6gnek min6siil.

Az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsiigos munkav6gz6s 6rdek6ben a munk6ltat6
koteles a munkabiztons6gi szaktev6kenys6g, a munkaeg6szs6giigyi szaktev6kenys6g,
illet6leg az 57-58. $-okban el6irtak ell5t6s6ra megfelel6 k6pesit6ssel rendelkez6
szem6lyt biztositani, valamint g) biztositani a v6d6eszkozok rendeltet6sszerii
haszniilhat6silgat, v6d6k6pess6g6t, a kiel6git6 higi6ni6s iillapotit, a sziiks6ges tisztit6set,
karbantartiisiit [javitis6tJ, p6tl5s6t.

A munkahelyet, az egyfni v6d.6eszkozt, a munkaeszkdzl a technol6giit az iizemeltet6
munkeltat6nak soron kiviil vizsg6lnia kell, ha az a rendeltet6sszerii alkalmazds soriin
kozvetleniil vesz6lyeztette a munkavdllal6 eg6szs6g6t 6s biztons6g6g vagy ezzel
<isszefiigg6sben munkabaleset kovetkezett be. Az ellen6rz6s elv6gz6s6ig annak
iizemeltet6s6t, illetve haszndlatet meg kell tiltani. Az ellen6rz6s a vesz6lyeztet6s
jelleg6t6l fiigg6en 6 munkabiztonsiigi, illetve munkaeg6szs6giigyi szaktev6kenys6gnek
min6siil.

Egy6.ni v6d6eszkozzel tiirt6nt munkabaleset eset6n a megfelel6s6g vizsg6lata annak
meg6llapit6sdt jelenti, hogy a fenndll6 kockdzatok ellen a megfelel6 v6d6eszk6zt
biztositottdk-e, azt rendeltet6sszeriien haszndltSk-e, els6dlegesen ide 6rtve, hogy a
v6d6eszkoz a v6delmi k6pess6g6t meg6rizte-e? Ennek keret6ben a munk6ltat6 bels5
el6irdsdt (meghatiiroz6sJ, a kiviilasztds, illet6leg haszndlat szakszeriis696t kell vizsgdlni.
Nem tartozik ide a v6d6eszk6z min6sit6 bizony(wdnya kiaddsinak alapjAt k6pez6
munkav6delmi megfelel6s6g vizsg6lat kovetelm6nyeivel osszefiigg6 (OMMF jogk<ir6be
tartoz6J ellen6rz6 vizsgdla! csak a bizonyiwdnyban meghatdrozottak alapjin a
tdj6koztat6ban is rogzftettek betart6sdnak vizsgilata.



A trirv6ny az egy6ni v6d6eszkozok miikdd6k6ptelens6g6t (alkalmatlans6gdt), illetve
hiinydt a munkav6llal6 6let6! eg6szs6g6t vagy testi 6ps6g6t 6rint6 kozvetlen 6s srilyos
vesz6lyeztet6snek min6siti.

Ez az el6irAs olyan helyzetet nevesit, amely fenniill6sakor
o a munkavilllal6 jogosult megtagadni a munkav6gz6st, illet6leg
c munkav6delmibirsdgalkalmazhat6

Egy6ni v6d6eszkiiz ell6tds szabilyai, kiivetelm6nyei

A vesz6lyek me gel6z6se, illewe kiirosit6 hat6suk cs6kkent6se 6rdek6ben a vesz6lyforr6s
ellen v6delmet nyfjt6 egy6ni v6d6eszkiizdket irdsban meg kell hatirozni, azokkal a
munkavdllal6kat el kell liitni 6s haszn6latukat meg kell kcivetelni a munkahelyen.

A vonatkoz6 rendelet a munkavillal6k munkahelyen trirt6n egy6ni v6d6eszkdz
haszn6lat6nak minimdlis biztonsigi 6s eg6szs6gv6delmi kiivetelm6nye kiterjed minden
munkiltat6ra aki szervezett munkav6gz6s keret6ben munkavdllal6t foglalkoztat.

Egy6ni v6d5eszl<ozt beszerezni, haszndlatba venni csak akkor lehe! ha az eszkoz
rendelkezik min6sit6 bizonyitvlnnyal.

Egy6ni v6d6eszkoz minden olyan eszkdz, amelyet a munkavdllal6 az6rt visel, vagy tart
magiindl, hogy a munkav6gz6sb6l, a munkafolyamatb6l, illewe a technol6giiib6l ered6
kock5zatoka! az e96szs6get nem vesz6lyeztet6 m6rt6krire csdkkentse.

Abban az esetben, ha a munkiiltat6 nem tudja a megel6z6 m(szaki illetve szervez6si
int6zked6ssel az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 munkav6gz6st megval6sitani,
kockazatokat az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 m6rt6kiire cstjkkenteni, akkor
munkavSllal6it a l<ockdzatokkal szemben v6delmet nyrijt6 egy6ni v6d6eszkozzel ldtja el
6s ellen6rzi azol< szabdlyos 6s rendeltet6ss zerfihasznAlatAt.

Ha a munkav6gz6s sordn a v6d6felszerel6st, v6d6ruhdzatot a munkav6llal6 nem
hasznilja, munkht6l el kell tiltani. Az eltilt6s idej6re munkab6r nem fizethet6.

A munk6ltat6 gondoskodik arr6l, hogy a v6d6eszkdz
r liissa el v6delmi funkci6jiit a kockizatokkal szemben rigy, hogy tovSbbi vesz6lyt ne

idlzzen el5,
. feleljen meg a vend6gl6i alkalmazottak eltal v6gzett munka kovetelm6nyeinek,
r biztositsa a liir.ryelmes 6s eg6szs6ges viseletet a munkavillal6 r6sz6re 6s illeszkedjen

a visel6j6re.

Ha az egy6ni v6d6cszkoz rendeltet6sszerii alkalmazds soriin kozvetlent-il vesz6lyeztette a
munkavdllal6 eg6szs6g6t 6s biztonsfgiit, vagy ezzel dsszeftigg6sben munkabaleset
krivetkezett be, megfelel6s6g6t a munkfltat6nak soron kivtil vizsg6lnia kell. A vizsgdlat
befejez6s6ig haszn6latdt meg kell tiltatni.

Munkav6llal6 a v6.d6eszkoz hasznalatar6l nem mondhat le, azt haza nem viheti, kiv6ve,
ha a munk6ltat6 annak elvitel6t enged6lyezi.



A munkdltat6 l<oteles int6zked6st kezdem6nyezni, ha a munkavillal6 az egy6ni
v6d6eszkoz hasznilatdval kapcsolatos rendelkez6st megszegi.

Az egylni v6d5eszkozre vonatkoz6, rendeletben foglaltak betartds6nak ellen6rz6s616l a
Munkav6delmi Feliigyel6s69 sajiit hatdsko16ben gondoskodik.

Az egy6ni v6d6eszkdz szem6lyi haszn:ilatra szolgdl, kihord6si ideje nincs. V6delmi
k6pess6ger clvesr,rette, azonnal cse16lni kell.

Az egy6ni v6d6eszkdzt a munkav5llal6 a t6le elvdrhat6 m6don koteles tisztan tartani, ezt
meghalad6an a v6d6eszkoz tiszt6ntartdsiir6l a munkdltat6 gondoskodik.

Az elhasznSl6dott v6d6eszkdzt hullad6kk6nt I vesz6lyes hullad6kk6nt ] kell kezelni, 6s
be kell tarteni a lrullad6k kezel6s6re vonatkoz6 el6fr6sokat.

A munkav6llal6 a munkav6gz6s ideje alatt nem 6llhat alkohol vagy olyan szer hatdsa
alat! amely rr rnrnkav6gz6s biztons6gdt ves zllyezteti.
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Egy6ni v6dSfelszerel6s iuttatds6nak rendie

Az L993. 6vi XCIII-as ttirv6ny 6s a 65/1999. (XIL22,) EriM rendelet el6friisai
szerint amennyiben a munkdltat6 olyan megel6z6 miiszaki, illetve szervez6si
int6zked6sekkel az eg6szs6get nem vesz6lyeztet6 6s biztonsdgos munkav6gz6s
nem val6sithat6 meg, akkor a kock6zatok eg6szs6get nem vesz6lyeztet6
m6rt6kiire csokkent6se 6rdek6ben a munkavdllal6kat a kockdzatokkal szemben
v6delmet nyfjt6 egy6ni v|.d6eszkozzel l6tja el 6s ellen6rzi azok rendeltet6sszerf
haszn6lat6t.

Az egy6ni v6d6eszktjz haszndlati kritelezetts69 kiterjed a szervezett munkav6gz6s
keret6ben foglalkoztatott munkavdllal6kra, 6s a vesz6ly hat6kdr6ben tart6zkod6
m6s szem6lyekre mindazon munkateriileten, munkahelyen, ahol a munkav6gz6s
krizben az ott tart6zkod6 szem6lyt vesz6ly fenyegeti, vary az eg6szs6get kdrosit6
hatiis i6phet fel.

A munl<iltat6 el6zetesen tdj6koztatja a munkavdllal6t azoknak a kockiizatoknak
a jell 'r1i16l, 6s m6rt6k6r6l, amelyekkel szemben a v6d6eszkiiz haszndlata
megv6tii ijt tovSbbA gondoskodik arr6l - szriks6g szerint gyakorlati k6pz6ssel -
hogy u rnunkavdllal6 megtanulja a v6d6eszkoz haszndlatiinak m6dj6t. A
munl<riltrt6 a v6d.6eszkoz rendelkez6sre bocsiitiisdval egyidejfleg magyar nyelvii
t6j6koz:;rt6t 6s hasznilati utasit6st a munkavdllal6 rendelkez6s6re bocs6t.

A tij''l:ozt:rt6s megtiirt6nt6t a munkfltat6 irAsban dokumentdlja 6s azt a
munir .,il:rl6val al5 kell iratni, tov6bbd - k6relemre - az ellen6rz6st v6gz6
hat6s;,,t rl sz6re a dokumentumot bemutatja. A munk6ltat6 kiiteles biztositani a
munl<r, v:'rilal6k szAmAra a t6j6koztatdst, az oktatdst 6s a konzultAci6t a
v6di\, . ..,.Ltz haszndlatdval kapcsolatosan az Mvt. rendelkez6si szerint.

Ha a rrLrnl<av6gz6s sordn a v6d6felszerel6st, v6d6ruhiizatot a munkavdllal6 nem
haszr. , r munkdt6l el kell tiltatni. Az eltiltds idej6re munkab6r nem fizethet6.

Ha ;i:' i,,rvini v6d6eszkoz rendeltet6sszer[i alkalmazdsa sordn ktizvetlentil
vesz, ...:L[e a munkavdllal6 eg6szs6g6t 6s biztonsegat, vary ezzel
iisszr, .,,.sben munkabaleset kdvetkezett be, megfelel6s6g6t a munkdltat6nak
soron liiviil vizsg6lnia kell. A vizsgilat befejez6s6ig haszndlatdt meg kell tiltani. A
vizs1lrl " : r Lr nkav6delmi szaktev6kenys6gnek min6siil.

A v6(l rir:l(irz biztonsiiga magdban foglalja, hogy a v6d6eszkijz elhaszndl6ddsfra a
mun : :r nrunkav6gz6s6hezfolyamatosanrendelkezzentartal6kk6szlettel.

A mu, ..JlaI6 az egy6ni v6d6eszk<iz6t nem viheti el a munkahely6r6l, kiv6ve ha
azt.t  ,  : . i l tato el6zetesen ensed6lvezte.

7.,

'J..'J..

2

4

E

6.,

A v6rl ' . r:l. i)zok kivdlaszt6sdnak szempontiai:



- Az :rlott munkateriileten fell6p6 expozici6val szemben megfelel6 v6delmet
bizrositson, onmaga tovdbbi vesz6lyt ne id6zzen el6.

- E: nr'rruiailag megfelel6 legyen 6s feleljen meg a dolgoz6 eg6szs6gi
i l l  ro I i  nak.

- Kivdlasztis sor6n a foglalkoz6s-egdszs6giigyi szolgdlatot is be kell vonni.

8., A v6d6eszkoz haszn6lat felt6teleinek meghat6rozdsdndl figyelembe kell venni a
visei6s id6tartam6t, a kockdzat m6rt6k6t, a kitetts6g gyakorisigit 6s a v6d6eszk<iz
visel,ls6b6l sz.Armaz6, a munkaviillal6t 616 tdbbletterhel6s m6rt6k6t.

9., A fo l lalkoz:i s-eg6szs6gtigyi orvosnak vizsg6lni kell a munkav6llal6 eg6szs6gi
6lla1;oti! l;ogy alkalmas-e a v6d6eszkoz haszndlatb6l szArmaz6 tobbletterhel6s
k6rosodds n 6lkrili visel6s6re.

10., Ttibb v6d6rszkoz egyidejii haszn6lata eset6n figyelembe kell venni, hogy az
egyl.lejii ha ;;rndlat minden kdrosit6 hatiis ellen nyrijtson hatdsos v6delmet.

tI., 11" 
" 

'runk,rv6gz6s k6rtilm6nyei megkivdnji( hogy egy bizonyos v6d6eszk<izt ne
csali egy ,.iolgoz6 haszndljon iigyelni kell a higi6n6s felt6telekre, hogy
eg6:;zs6giigli kirosoddst ne okozhasson haszndl6i szAmira.

I2., Ha cgy mrr: liaterrileten megveltoznak a dolgoz6t 6rhet6 kock6zati t6nyez6k,
mintiig a nr,gvdltozott kortilm6nyeknek megfelel6 v6delmet nyfjt6 v6d6eszk<izt
kell r dolgo 'r'r r6sz6re biztositani.

L3., A rrunkav6r,z6s megkezd6s6nek pillanatat6l a tev6kenys6g teljes id6tartamdra
bizt,-rsitani lie rl a dolgoz6 szAm6'ra a megfelel6 v6d1eszkozt.

I4., A liivalasztr)tl" v6d6eszkoznek minden esetben rendelkeznie kell a 6rv6nyes
tipr rsbizonl,, I vinnyal.

15., Ha a kiadotr ,.,6d6eszkoz elveszti v6delmi k6pess6g6t tov6bb nem haszn6lhat6. Az
elh, szndl6cl ri egy6ni v6d6eszkoz hullad6kk6nt /vesz6lyes hullad6kk6nt/
kez'1end6 us a vesz6lyes hullad6kra vonatkoz6 szab6lyok szerint kell
gon doskodr i e megsemmisit6s6r6l.

1,6., A clolgoz6 ) :sz6.re elfirt v6d6eszkdzt p6nzbeli vagy egy6b juttatdssal kivAltani
t i lo:; .

17., A v icl6eszlr r;rnek kihord6si ideje nincs, csak addig haszndlhat6, mig v6delmi
k61r,:ss6g6t i'e tolti - utdna a munkiltat6 kiiteles lecser6lni.

1"8., A rlunkav:lllal6nak halad6ktalanul tdj6koztatnia kell a munkaltat6t ha a
v6cl eszkoz ,: lvesztette v6delmi k6pess6g6t.

79., Ha a v6rl''1,'szkdz id6szakos biztonsiigi fehilvizsg6latra kotelezett azt a
mrr r":dltato. i. l( kell elv6seztetnie.



20., A v6d6eszkozdk tisztittatdsir6l, javittatisir6l, karbantart6s6r6l a munk6ltat6nak
kell gondosl<odnia.

2L, Vesz6ly eset6n, fgy kiil<inosen 6letv6delmi eszkdzdk haszn6latakor egyediil
munl<it v6sezni tilos.



Egy6ni v6d6eszkiiz 6w6teli elismerv6ny

Alulfrott elismerem, hogy a r6szemre kiadott v6d6eszkozt 6,s ahozzA tartoz6
haszndlati utasit6st etvett em, az eszkoz haszndlatiit gyakorlati oktatds keret6ben

elsajdtitottam,
A v6d6eszkoz hasznfiatAt az el6irt helyen - munkafolyamatban kotelez6nek \

tartom.

V6tl6eszkdz megnevez6se V6d6eszkiiz tipusa

atad6 aleirasa 6wev6 dolgoz6 aldir6sa
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1, BEVEZETES

A kockazatbecsl6s elv6gz6s6t, l. elv6geztet6s6t a munkav6deremr6l sz6r6 1993 6vi XCIII.
ttiry6ny irja el6 a munk6ltat6k r6sz6re. Az elv6gzend6 feladatok sz(.iks6gesseg6t er6sitette
meg a k6miai kockezatokra vonatkoz6an a 2000. 6vi XXV. tdrv6ny a k6miai biztons6gr6l.

A kockilzat6rt6kel6s c6lja, hogy minden vesz6lyforest jelentd tev6kenys6g eset6n felsziue
kertiljenek a lehetsdges vesz6lyek, felm6r6sre keriiljenek a kockdzatok fajt6i 6s azok
m6rt6ke, ill. miiszaki, szervez6si, stb, int6zked6sek r6v6n a kockilzatok elfosadhat6
m6ft 6kiiv6 csdkken jenek.

A 1993. 6vi XCIII. tiirv6ny a munkav6delemr6l 54. g (2J bekezd6se alapj6n

,,A munkaltat6nak rendelkeznie kell kock6zat6rt6kel6ssel, amelyben kdteles min6s6gileg,
illetve sztiks6g eseten mennyis6gileg 6rt6kelni a rnunkaviillal6k eg6szs6g6t 6s biztonsaget
vesz4lyeztetl kock6zatokac kiilainds tekintettel az alkalmazott munkaeszkdzrikre,
veszelyes anyagokra 6s kever6kekre, a munkav6 al6kat 616 terher6sekre, valamint a
munkahelyek kialakitdsiira. A kockazat6rt6kel6s soran a munkaltat6 azonositja a yerhat6
vesz6lyeket {vesz6lyforrisokat, vesz6lyhelyzeteket], valamint a vesz6lyeztetettek kdr6!
felbecsrili a vesz6ly jellege (baleset, eg6szs6gk6rosod6s) szerint a veszdlyeztetetts6g
m6rt6k6t. A kockizat6rt6kel6s sor6n az eg6szs6gv6delrni hater6rt6kkel szab,lyozott
k6roki t6nyez6 el6forduldsa eset6n munkahigi6n6s vizsg6ratokkar ken goncloskodni az
expozici6 m6rt6k6nek meghat6roziisii16l.,,

A 2000. 6vi XXV. tory6ny szerint 20. g [3J ,,A vesz6lyes anyaggal, illetve a vesz6lyes
keverdkkel kapcsolatos tevdkenysdget fgy kell megtervezni 6s v6gezni, hogy a
tevdkenys6g az azt vegz'k 6s mes szemelyek eg6szs6get ne vesz6lyeztesse, a kdrnyezet
kerosod6s6! illetve szennyez6s6t ne id6zze el6, illet6leg annak kock6zat6t ne nrivelje meg



2, A KfMIAI KoCIdZATERTEKELES soR{N ALKALMAZoTT IJoGALMAK

Vesz'lves:az a l6tesitm6nt munkaeszkciz, anyag/keszitm''.ry, munkafolyama!
technol6gia (bele6dve a fizikai, biol6giai, k6miai k6roki t6nyez6k expozici6jeval jar6
tev6kenys6geket isJ, amelyn6l a munkavdllal6k eg6szs6ge, testi 6ps6ge, biztonsiga
megfelel6 v6delem hi6ny6ban kdrosit6 hatesnak Iehet kit6ve.

VeszdlJtes qrysg minden anyag vagy k6szitm6ny, amely fizikai, k6miai, biol6giai vagy
ktirnyezet-]<6rosit6 hatdsa r6v6n vesz6lyforrest k6pviselhet,

veszdlves kever6k: egy vagy tdbb vesz6lyes anyagot tartalmaz6 kever6k vagy olda! amely
az osztalyozes soran vesz6lyes besorolest kap.

VeszAluforrds: a mutkav6gz6s soren vagr azzal 6sszefiigg6sben jelentkez6 minden olyan
t6nyez6, amely a munkat v6gz6 vagy a munkav6gz6s hat6kdr6ben tart6zkod6 szem6lvre
ves26lyt vagy drtalmat ielenthet.

Kockdzat: a vesz6lyhelyzetben a s6nil6s vagy az eg6szs6gk6rosodds val6szin(s6g6nek
6s srilyossdgiinak egrtittes hatasa.

biocid termdk: hat'anyag, illetve egy va$./ tdbb hat6anyagot tartalmaz6 k6szitm6n, a
felhaszn6l6knak szant kiszerel6si formiikban, melynek az a c6lja, hogy valamely
kert6kony biol6giai szervezetet k6miai va$/ biol6giai eszkdzdkkel elpuszritson,
elriasszon, drtalmatlanitson, k6rokoz6siiban akadAlyozzon, illet6leg valamilyen mds
m6don korldtoz6 hatast gyakoroljon ra, 6s besorolhat6 azS. sz(tmi melldklet szennn
valamely term6ktipusba,

fgtgsLomba hozatal: biocid term6k t6rit6s ellendben vagy in$./enesen tdft6n6
rendelkez6sre bocsetesa, illet6leg ezt ktjvet6 rakt6roz6sa, kiv6ve, ha a raktirozlLst az
Eur6pai cazdasegi T6rs6g vdmtenilet6r6l val6 kiszellitas vagy artalmatlanites kdveti.
Biocid term6knek az Eur6pai Gazdasigi T6rs6g vemtedilet6re tdrt6n6 behozatala e
rendelet alkalmazasiban forgalomba hozatalnak tekintend6.

engEdllyezlL: kdzigazgatesi elj6ris, amelyben az Orszegos Tisztif6orvosi Hivatal [a
tovibbiakban: oTHl az erre irdnyul6 kdrelem benyfjtaset kovet6en engedelyezi
valamely biocid term6k forgalomba hozatal6t.

regisztrici6: kdzigazgatesi eljeris, amelynek sordn az OTH a kis kockizattal jir6 biocid
term6k tekintet6ben, az erre irenyul6 k6relem benyrijt6si4t kdvet6en igazolja, ho$/ a
k6relemhez adott dokument6ci6 megfelel az e rendeletben el6irt kijvetelm6nyeknek.



Kockdzatbecsl4s: a munkavdllal6k eg6szs6g6re 6s biztonsiigira vesz6lyes kockAzat

fmunkahelyen val6 tart6zkod6s ideje alatt) - amely a munkahelyi vesz6ly
el6fordulasanak kiiriilmdnyeib6l ered - ki6rt6kel6s6nek folyamata.

Ko ckdz at4r M keu s alap 16 p4se i
- a vesz6lyek azonosit6sa,
- a munkavellal6k 6s drintettek csoportjenak meghateroz6sa, akik

valamilyen vesz6lynek vannak kit6ve,
- a kockdzat m6rtek6nek becsl6se,
- a kockazat megsziintet6si lehet6s6geinek vizsgdlata (vagy ha nem lehet

megsziintetni, akkor]
- annak elbiraliisa, hogy kell-e tovebbi int6zked6seket hozni a kock6zat

megel6zese vaS/ csdkkent6se 6rdek6ben.

Ko c k d z a t 6 r t 6 ke I e s fo llt a m q t q

- a sziiks6ges informeci6k osszegyfrjtdse,
- a vesz6lyelernz6s 6s kockAzat6rt6kel6s megtelve26se,
- a vizsgdlatok elv6gzese,
- a vesz6lyek meghatarozis, azonositasa,
- a kockezahak kitett munkavAllal6k meghatiroz6sa,
- a kockdzat becsl6se,
- dijnt6s a teend6 intdzked6sekr6l 6s ezek rangsorol6sa,
- diint6s tov6bbi vizsgdlatokr6l, esetleg kiils6 szolgeltat6 bevoniisa a

kockizat6rt6kel6sbe,
- a sziiks6ges feljegyz6sek [vagy utasitasok) k6szit6se,
- a munkav6llal6k 6s az 6rintett szem6lyek tej6koztatasa, illetve

k6pz6se,
- a meghaterozott int6zked6sek megval6sul6s6nak ellen6rz6se,

dokument616sa



Koc kdzat mdrtekdn ek meg ha tdro zd sa

A kockezat gyakorisaga

A kockezat silyossdga



A gyakorkdg 6s xilyossdg alapjdn a kockdzat miraikenek meshatarozdsa
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3.1.

A KEMhI KocK{zATf RTEKEIES soRT{N ALKALMAZ0TT JoGszABiLYoK

KfMIAI BIzToNSI.G

2000.6vi XXV. tdrudny a k6miai biztonsagr6l

44/2000, OX.30.J EiiM rendelet a vesz6lyes anyagokkal 6s a vesz6lyes
k6szitm6nyekkel kapcsolatos egyes elj6r6sok, illetve egyes tev6kenysdges

16szletes szabalyai16l

25/2000. (lX. 30.) EnM-SzCsM egytittes rendelet a munkahelyek k6miai

biztonse9616l

279/201"7. [X. 20.) Korm. rendelet a vesz6lyes anyagokkal kapcsolatos stilyos
balesetek elleni v6dekez6s16l

26/2000. UX.30.) EtiM rendelet a foglalkozasi eredetii rekkelt6 anyagok elleni
v6deke26sr6l 6s az eltaluk okozott e96szs6gkdrosodesok meg el6z6s6r 6I

4I/2000. (X11.20.) EiiM-KoM egyrittes rendelet az egyes vesz6lyes anyagokkal, ill.
vesz6lyes k6szltm6nyekkel kapcsolatos egyes tev6kenys6gek korletozaser6l

+6/200+. {1V.29.) EszCsM rendelet a k6miai biztonsiggal kapcsolatos nemzeti

hat6s6g hijeldl6s6r6l, valamint a hat6s6g nemzetkdzi kapcsolat tartasAnak

rendj6r6l

38/2003. (VII.7.) ESZCSM-FVM-KVVM egyrittes rendelet a biocid term6kek

el6allitasenak6s forgalomba hozatalenakfelt6telei16l

1907 /2006/EK rendelet {REACHJ 2007. jfnius 1-j6n l6pett hat6lyba, 6s c6lj4

hogy korszeriisitse 6s javitsa a vegyi anyagokra vonatkoz6, kordbbi eur6pai uni6s
jogi keretrendszet. A REACH nagyobb felel6ss6get harit az iparra a vegyi

anyagok altal az eg6szs6gre 6s a kaimyezetre esedegesen g/akorolt kockezatok

kezeldse tekinteteben. A REACH minden vegyi anyagot gyert6t, importal6t 6s

tovabbfelhasznal6t 6rint az Eur6pai Uni6n beLil, a jogszab6ly kdzvetleniil

alkalmazand6 minden tagiillamban, igyMagyarorszegon is.

7272/2008/EK rendelet A CLP vagy ClP-rendelet az anyagok 6s kever6kek

osztalyoz's,r6l, cimk6z6s6r6l 6s csomagolSsir6l, a 67/548/EGK ds az

7999 /45/EK irenyelv m6dositi{s6r6l 6s hatelyon kiviil helyez6s6r6l, valamint az

1,907 /2006 /EK rendelet (REACH) m6dosit6sAr6l sz6l61,272 /2008/EK rendeletet



jelenti. Ez 2009. januar 20-an l6pett hatii lyba,6s az eg6sz Eur6pai Unidban
alkalmazand6.

3,2. MUNKAVfDELEM

. 1993. 6vi XCIII. t<irv6ny a munkav6delemr6l

. 3/2002. 01. B.J SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkav6delmi
kijvetelm6nyeinek minimdlis szintj616l

. 7+/2004.0V. 19.1 FMM rendelet a munkaeszkdzdk 6s haszndlatuk biztonsagi 6s
egeszs6giigyi kiivetelm6nyeinek minimalis szintj616l

. 65/1999. (XII. 22.J EiiM rendelet a munkavilllal6k munkahelyen tdd6n6 egy6ni
v6d,6eszkoz hasznalat nak minimelis biztonsegi 6s eg6szs6gv6delmi
kdvetelm6nyei16l

. 1B/2OOB. (XII. 3.) SZMM rendetet az egy6ni v6d6eszk<izrik kdvetelm6nyeir6l 6s
megfelel6s696nek tanrisitiis616l

. 2/7998. 0. 16.J MiiM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi 6s
egeszs6gv6delmi jelz6sekr6l

. 16/2008. (VIIL 30.J NFGM rendelet a g6pek biztonsegi kdvetelm6nyeir6l 6s
megfelel6s696nek tanf sitesar6l

3.3. FOGLALKOZAS-ECESZSEGUCY

. 27 /1,995. NlL25.J NM rendelet a foglalkozas-eg6szsogiigyi szolgeltatiisr6l

. 27 /7996. (VIII. 2B.J NM rendelet a foglalkozAsi betegs6gek 6s fokozott expozici6s
esetek bejelent6s616l 6s kivizsgiilds6r6l

. 33/f998. (VI. 24.J NM rendelet a munkaktjri, szakmai illetve szem6lyi higi6n6s
alkalmassegi orvosi vizsgelatr6t 6s vdlem6\yez6s616l



4. A VEGYI ANYAGOKKAL, VESZELYES KEVEREKEKKEL KAPCSOLATOS
TEVE KENYS'GEK FELM6RESE

4.I. MUNKAHIGIENIA

4.1.1. Iv6vizell6t6s

Az oktatesi int6zm6ny iv6viz eletesa vezet6kes kiizmiihel6zatr6l tdrt6nik.

4,L,2, Szen'ryv izelv ezetes

A tev6kenys6gek kitziil a higi6nies takadtes ig6nyel vizhasznalatot, A szenn,'viz
megfelel6 kezel6s uten a kdzs6gi csatornahel6zatra kertilnek. A csatornarendszer
karbantartiseban a munkavdllal6k nem vesznek r6szt.

4.1.3, Etkez6s - pihen6s

A munkeltat6 meleg 6tkeztet6st nem biztosit, de a munkavdllal6k 6lelm6nek tArolesa,
hiit6se sztiks69 eset6n megoldott.

A munkaviillal6k szervezet6be vesz6lyes anyagok nem juthatnab amely a megfelel6
higi6n6s kiiriilm6nyek kialakites6val megoldott.

4.1,4. Takaritas

A takaritdsi tev6kenys6get alkalmazott 2 f6 munkavillal6 v6gzi.

A felm6r6s soren higi6niai kifog6sok nem voltak tapasztalhat6k. A sajiit felhasznal6sri
tisztit6szerek tArolasa kiildn tdrt6nik.

4.1.5. R6gcsel6- 6s rovarirLis

Az oktatesi int6zm6nyben a felm6r6s soriin riigcsdl6kag ill. rovarokat nem tapasztaltunk,
a megel6z6s 6rdek6ben rendszeres irtasra megoldott.



4.2. A DOKUMENTACIo VIZSGALATA

Bels6 szab6lyoz6s

Foglalkozas - eg6szs6giigy

f6rvrinyigyi 6rdekb6l kiemelt
munkakiirdk, tev6kenys6gek eset6ben
,,Eg6szs6gii$/i nyilatkozar" tis
,,Eg6szs6grigyi nyilatkozat 6s vizsg6lati
adatok" cimf kdnyv megl6te

Megfelel6

Munkeba ellast megel6z6 oruosi
alkalmassegi vizsgAlatok megtdrt6nt

Id6szakos orvosi alkalmassegi vizsgelatok megtdrt6nt

Orvosi vizsgilatok szabilyozoftsaga Nyilv6ntartdssal

E$r6ni v6d6eszkdz iuttatAs

A munk6ltat6 irasban hatarozza mpo
v6d6eszk<jz tipuset, valamint
hasznelat6val jA16 egy6b el6i16sokat

a Az egy6ni v6d6eszkdz juttatas rendje
megfelel6

A munka-, 6s t(zv6delmi oktatasi
\Mpl6/jeEyz6kbnyv rendelkezdsre ellasa
6s vezet6se (oktatesi tematika, r6sztvev6k
aliiirdsa)

Id6szakos oktates megt6rt6nt

Az oktatAs dokumentil6sa megfelel6

A munkeltat6 rendelkezik a v6d6eszkiiztik
maryar nyelvii t6j6koztat6jeval

Nem 6ll rendelkez6sre.

A munk6ltat6 az eg/6ni v6d6eszkoz
rendelkez6sre bocsdtds6val egyidejiileg
ti jekoztatasl ad a munkavdllal6 rds26re a
v6d6eszkdz haszn6later6l

Nem tdrt6nik



Foglalkoz6si megbeteged6selr fokozott expozici6s esetek

Foglalkoziisi megbeteged6sek, fokozon
expozici6s esetek nyilvantafi esa

Foglalkoz6si eredetii megbetegedds,
fokozott expozici6s eset eddig nem fordult
el6.

Foglalkozisi megbetegeddsek, fokozo
expozici6s esetek kivizsge16sa

Foglalkozesi megbeteged6sek, fokozott
expozici6s esetekhat6segi bejelent6se

Nem fordult el6 foglalkozAsi megbeteged6s

Nem fordull el6 toglalkozdsi
megbetegedes.

Jogosultsiigok, k6pesit6shez kiltiiH munl<av6gz6s

Els6seg6lynyrijtas szem6lyi felt6tele,
els6seg6lynyrijt6 hely jeldl6se

K6pzett 6s kijelitlt els6segdlynyfjt6
szem6ly nem dll rendelkez6sre,
els6seg6lynyijt6 hely jeldlve.

Kiirnyezetv6delemmel kapcsolatos dokumentumok

Vesz6lyes anyagok nyilvantaltasa
a felhaszn5l6sra kerill6 vesz6lyes anyagok
6s kever6kek vonatkozdsaban a
nyilventaftas nem 6ll rendelkez6sre .

Veszelyes anyagok biztonsegi adatlapja
A biztonsdgi adatlapok rendelkez6sre
6llnak

Hat6sagi beielent6sek

Vesz6lyes anyag bejelent6s
A beielent6st az
nem tiirtent meg

illet6kes ANTSZ fel6

Munkak6rnvezeti m6r6sek

Megvilegites m6res Nem tdrt6nt

Munkahelyi zajm6res Nem tortent

Kdmyezeti zajterhel6s m6r6s Nem tdrt6nt

H6 6s l6gsebess6g m6r€s Nem tort6nt



4.3, A MUNKAKdRNyEZET vIzScALATA KfMIAI BIzroNsAct szEMpoNTB6L

Vesz6lyes anyagok, vesz6lyes kever6kek t6rolesa

Higi6n6s felt6telek

Eszrev6telek

1. A illet6ktelenek el6l elzSrran tdrtdnik a vesz6lyes anyagok, kever6kek
tarolesa [kiildn helyis69 vagy zArhat6 szekr6nyJ?

Igen

1. A terolas megfelel6 a vesz6lyes anyagol! vesz6lyes kever6kek tulajdonsagait
igyeiembe veszi? (tXzvesz4lyesslg, biztonsdgi adatlap alapjdn egyiitt nem
:drolhat6 anjagok elkiiliin[t4se, alkalmazott tdrol6 eszki)2, dllvdny) Megfelet6.

. A tArolas helyen vary k6zel6ben biztositottak-e a vesz6lyhelyzet lekrizd6s6re
szolgel6 eszkijzdk, anyagok (felitat6 anyag, trizolt6 k6szr.il6k)?

Biztositott

Hullad6kok gyiiit6se, t6rol6sa

. A kommunilis 6s a vesz6lyes hullad6kok gyfjt6se elkilldnitetten tdrt6nik?

Eszrev6telek

Biztositott a k6zmosAs, szappan, k6ztdrl6s lehet6s6ge a vesz6lyes
anyagokkal, vesz6lyes k6szitm6nyekkel v€gzett tevekenyseg utan

[6tkez6s, dohenyzes ei6tt]?

Biztositott.

. Biztositott az 6lelmiszerek megfelel6 h{roiisa [vesz6lyes anyagok rirolasi
6s felhasznSlisi hely6tSl ell<iildnitettenl?

Biztositott
sziiks69 eset6n

Biztositott az 6lelmiszerfogyasztasra kiildn helyis6g? Biztositott.

4. Biztositott megfelel6 dltitz6, valaminta ruh6k elkiildnitett tarolasa? Biztositott.

Biztositottak az els6seg6lynyrijtes
els6seg6lynyfjt6 felszerel6s [a
bekiivetkez6 balesetek)

targyi felt6telei: els6seg6lynyljt6 he]y,
vesz6lyes anyagok hasznelata miatt

R6szben
biztositott



5. AZ EXPOZiCI6-HATAS OSSZEFUGGES ELEMZESE I.

5.1. A LETESiTMfNYBEN F0LYTAToTT VEGYI ANYAG FELHASZNALASSAL IAR6
TEVf KENYsf GEK FELMf Rf sE, BEMUTATASA

(2000. dvi XXV. tv V. fejezetdnek 19. g (2) bekezdisdnek B) pontjdnak megfelel6en)

A felhaszndlt veszdlyes anyagokkal tdrt6n6 munkav6gz6s expozici6s id6 egys6g 6s
besorolasi szdma a tev6kenys6g megnevez6s6vel a kitvetkez6 tdbl6zat szerint alakul:

Expozici6s id6 egys6ge

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

II. Miiszakonk6nt 5 - 30 perc

IIl. Miiszakonk6nt 30 perc - 2 6ra

IV. Miiiszakonk6nt tdbb, mint 2 6ra

V. Az egesz m szakban

/ 1r Minden miiszakban

/ 2: Nem minden m(szakban

Besorol6si sz6ma Tev6kenys69 megnevez6se

1. Szillitiis

2. Anyagmozgates

3. TArolas, rakterozAs

+. Felhaszndlds

5. Csomagol6 anyag t6rol6sa

6. Csomagol6 anyag elsz6llitdsa

7. Egy6b vesz6ly



5.1.1. Takarites. tisztltis

A munkavilllal6k a l6tesitm6ny takarit6sAt v6gzik.

Expondlt szem6lyek szemat 2f6.

A tal€ritas menete

. Hullad6kgy(jt6 kiiirit6se, ferr6tlenit6se

. K6zmos6 kimosesa, fert6tlenit6se

. Padozat felstiprdse

. Feliiletek lemosasa, fert6tlenit6se

. Padozat tisztit6szeres majd fert6tlenit6szeres felmos6sa

. K6zmos6szerek, k6zfert6tlenit6k p6tlesa

. Dokumental6s

. Takarit6eszkdzdk tiszdtes, kimosesa, szeritesa

A takarites m(veleti lei.6sa

L. f6tzis: darabos szennyez6d6sek 6sszegyiijt6se, hullad6h gy(ijt6ladaba 6s
hulladekterl6ba tdrt6n6 tirit6se.

2,fAzis folyovizeslemosds

3-f'zist vegyszeres tisztitas, fert6tlenit6s, amely m(veletet az el6irt szerel.J<el 6s az
el6irtak szerint kell elv6gezni

4,I6zis: tisztit6, fert6tlenit6szer maradv6nyok eltivolitasa, 40 oC vizes lemosessal

5. f6zis: csepegtet6s, ill. szerazra tdrl6s, egyszer hasznalatos tdrl6kend6vel

A tisztit6 6s fert6tlenit6 szereket eredeti csomagolisban, feliratozva kell tdrolni, zArhat6
helyen.

A takarit6 eszkiizdket elkrikinitett helyis6gben, illetve erre a c6lra rendszeresitett
szeh6nyben teroljak.



FELHASZNALT vEszELyEs ANYAG / KEszirufl\ry iurcnEvlzfsr

Cydrtri forgalmazd megneveztise: Clean Center Kft
Vesz6lyes anyag/k6szitmdny
megnevez6se:

VEXAL vizk6old6

Osszetev6k iellemz6i: R mondat szema: R 34 Eg6si s6nil6st okoz
Osszetev6k iellemz6i: S mondat sz6ma: S lz ElzlLwa 6s gyermekek szimira

ho2z6f6rhetetlen helyen tartand6
S 23 A keletkez6 permetet nem szabad
bel6legezni.
S 26 Ha szembe jut b6 vizzel azonnal ki kell
mosni 6s orvoshoz kell fordulni
S 28 Ha az anyag b6rre keriil b6 vizzel
azonnal le kell mosni.
S 36/37 /39 Megfelel6 v6d6ruhiizatot,
v6d6kesztyft 6s szem-, arcv6d6t kell viselni
S 45 Baleset vagy rosszull6t eset6n azonnal
orvost kell hivni, Ha lehets6ges a cimk6t
mes kell mutatni.

Ves26ly jellegel

Expondlt munkavallalok szdma: 2 f o
Expozici6s id6lnap: Naponta 5 Derc
KockAzat szdveges meghat6rozesa: Er6sen savas oldat. Kdnny( f6mekkel

hidrogdng6z fejl6dik, kl6rtartalmi
szerekkel kl6rgdz fejl6dhet. Lrigokkal
hevesen reagal. Mar6 hatesf, 6g6si seriilest
okoz. Szembe jutva, b6[e keriilve
kivtjrciscid6s, kdrosod6s alakul ki, lenJnle
komoly vesz6lyt jelent a b6lrendszer
felma16desat vAlfia ki.



Hogyan keriilhet a szer-vezetbe, vagy
milyen formdban erintkezhet a testtel?
Els6seg6ly nyfjtiis

Bel6gz6s eset6n: nagy mennyis6gf permet
bel6gz6se eset6n a s6riiltet friss leveg6re
kell vinni.
Ha szembe keriil: azonnal ki kell mosnr a
szemet legalrbb 15 percen et b6 vizzel a
szemh6jsz6lek sz6thfzisa 6s a szemgoly6
mozgatasa kozben. Steril gezkdtozes
felhelyez6se uten a s6diltet szakorvoshoz
kell vinni.
Ha b6rre keriil: a szennyezett ruhezat 6s
lebbeli Iev6tele utan a b6rt b6 foly6vizzel 6s
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 miatL Azonnal orvosL kell hivni.

Kockazatbecsl6s
Bekdvetkez6s
val6szinris6se

B I I  2

V6rhat6
kdvetkezm6nv

B I I  2

Jellemz6 tula jdonsdgok Foszforsav > 30 %
Kockdzat6rtekeles sorin megallapitott
Egy6ni v6d6eszkriz biztositdsa:

L6gzesv6delem nem sziiks6ges.
Szem- 6s arv6delem keriilni kell a
k6szitm6ny szembejutasiit, v6d6szemiiveg /
v6d6elarc hasznelata ajAnlott
B6ry6delem v6d6kesztyii 6s v6d6ruha
haszn6lata aienlott



Gyert6 forgalmaz6 megnevez6se: Chemitdt Kft.

Vesz6lyes anyag/k6szitm6ny megnevez6se: Hdztartdsi Hypo

0sszetevdk jellemzdi, R mondat szima: H 315 86r irritel6 hatiisf
H 319 Sflyos szemirritaci6t okoz
H 400 Naqy m6rsez6 a vizi 6l6vilaffa

0sszetev6k jellemz6i: S mondat szdma: P 102 Gyermekelft6l elzerva tartand6
P I0 t Orvosi Landcsades eseten tartsa
k6zn6l a term6k ed6ny6t vagy a cimkdj6t
P 264 A hasznelatot kdvet6en a kezet
alaposan meg kell mosni
P 280 V 6d6kesztyii /
v6d6ruha/szemv6d6/arcv6d6 haszn6lata
kotelez6
P 305 +  P 35 I  +  P  338 Szembe keru les
esetdn tdbb percig tarto 6vatos dblitds
vizzel. Adotl esetben a l(ontaktlencs6k
eltdvolit6sa, ha ldnnyen megoldhat6. Az
6blit6s folytatAsa.
P 302 +P 352 Ha b6rre kerii l  lemosds b6
szappanos vlzzel lemosni.
P 501 A tartalom/ed6ny elhelyez6s
vesz6lves hullad6kk6nt

Ves26lyjeliege:

Exponelt munkavallal6k szema:

Expozici6s idri /nap: Naponta 10 perc 2/ 3/ 4

Kockdzat sziJveges meghatdrozdsa: Szembe ke il6s eset6n tobb percig tart6
6vatos dblitds vizzel. Adott esetben a
kontaktlencs6k eltavolitisa, ha kdnnyen
megoldhat6. Az dblit6s folltiisa.

Ha b6rre keriil lemos6s b6 szappanos vizzel
lemosni.



Hogyan keri.ilhet a szeFezetbe, vagymilyen
formeban 6rintkezhet a testtel?

Els6seg6ly n}'lijtiis

Bel6legezve gondoskodni kell a friss leveg6r6l,
nyugalomba kell helyezni a s6rUltet. Orvoshoz
kell fordulni.

Szemmel 6rintkezvei azonnal b6 vizzel
legaliibb 15 percig mosni kell a szemet.

B6rrel 6rintkeve a szennyezett ruh6t azonnal
el kell tavolitani. 86 vizzel mossa b6rfe[iletet.
Taft6s b6rirriteci6 eset6n orvosi segits6get
l<cit k6rni.

Lenyel6skon azonnal orvosi segits6get kell
k6rni. Hanltatni nem szabad.

Kock6zatbecsl6s

Bekdvetkez6s
val6szints6ge

B T l  2

Verhat6
kovetkezm6ny

B l T 2

Jellemz6 tulajdonsegok Natrium-hypoklorit oldat
<5%akt ivk l6r

Kockazat6rt6kel6s soran megellapitott
Egy6ni v6d6eszkdz biztositesa:

Szemv6delem
Arvc6d6
v6d6keszwii



KOCK{ZATERTEKEL6LAP BIOCID TERMEKEKHEZ

biocid anyagok felhaszn6lSsa

Ifert6tlenlt6s]

A biocid term6kneve: HSztart6si hyp6

F6csoportszam / | II l I tV

N0
A biocid term6k csomagoliis6n
feltiintetettek-e az alebbi feliratok?

Ert6kel6sek Megjegyz6sek
(pl.: ,,Biztonsdgi
Adatlap"-on feltiintetett
adatokl

1. Ma$rar nyeJvLi felirat? Isen
2. Anyag/kever6k kereskedelmi neve rgen
3. Anyag/keverdk mennyis6ge lgen
4. Osszetev6k, hat6anyag, koncet irdci6 igen biocid ha[6anyag

n6trium-hypoklorit oldat
< 5 o / o
natrium-hidroxid < 1 yo

5. Osszetev6k CAS szdmai (vesz6lyes besorolds
eset6nl

rgen

6. Vesz6ly szimb6lum (vesz6lyes besorol6s
eset6n)

igen

7. EU veszdlyiel {vesz6lyes hesorolis eset6n) tgen
8. Szdveges R mondatok (vesz6lyes besorol6s

eset6nl
lgen

9. Szdveges S mondatok fvesz6lyes besorolis
eset6nl

igen

10. \y!rt6 / f or galmaz6 neve, el6rhet6s6se lgen
11. 0TH vagy OETI ensed6ly/szakv6lem6nv szdm rgen cimk6n
72. Anyag/kever6k tipusa [pl: folyad6k, por stbl lgen
13. Az enged6lyezett alkalmaz6sok ktjre ISen
1-4. Hasznilati utasitas rgen
15. M6rhet6 egys6gekben kifejezett adagoliisi

arany
rgen

16. Anyag/kever6k 6s a csomagoles biztonsegos
drtalmatlanites6nak el6iresai

lgen

77. Anyag/kever6k szok6sos t6rol6si
kdrtilm6nyeire vonatkoz6 leierati ideie

rgen

18. Biocid hat6s kifejt6s6hez sziiks6ges ido,
munka-, illetve; eg6szs6grigyi verakozesi id6

lgen

1.9. Felhasznelesra, tarolasra, szallitasra
vonatkoz6 6vint6zked6sek [pl:egy6ni
v6d6eszl<jzl

lgelr



20. Meghatarozott kdrnyezeti vesz6lyre vonatkoz6
informdci6

lgen

27. Alkalmaz6si kdr, melyre a biocid term6k
hasznelatet korlatoztak

van

22. A telephelyre 6rkez6 biocid term6kek
csomagolesdnak 6ps6g6t ellen6rzik?

Igen

23. A telephelyre 6rkez6 biocid term6keken a
magrar- nyelvii cimke megl6t6t ellen6ruik?

Igen

24. A telephelyre 6rkez6 biocid term6kekn6l
min6s6g-ellen6rz6se megtitrt6nik
[szavatossegi id6)?

Igen

25. Az el6ir6soknak megfelel6 ed6nyzetben,
csomagol6sban tartjik a vesz6lyes
anyagokat, k6szitm6nyeket?

Igen

26. A telephelyenbelUli szellitas azanyagszetsz6-
16das6t megakad6lyoz6 csomagolesban
tdrt6nik?

Igen

27. Abiocid term6kekkel 6rintkez6sbe kenil6
munkavillal6(kJ rendelkeznek-e azanyagok
kezel6s6hez sziiks6ees ismeretekkel?

Igen

2A. Hozziif6rhet6ek-e a biztonsesi adatlapok ? Isen
29. Rendelkez6sre allnak az esetleges

vesz6lyhelyzet eset6n sziikseges e$/6ni
vdd6eszkdziik?

Igen

30. Fenn 611 a kdzre, b6rre kenil6s lehet6s6ee? Isen
3 1 . Fenn ell a bel6sz6s lehet6s6ee? lgen
32. Szervez6si int6zkcd6sekkel, mfiszaki

v6delemmel illetve egy6ni v6d6eszkriziik
haszn6lateval minimelisra csdkkentett6k az
expozici6 lehet6s6g6t?

Igen

33. Tdrt6nik biol6giai monitorozdsra kdtelezett
anyagok felhaszndldsa?
Megtiirt6nik-e a biol6giai monitorozes?

nem
nem

Kockizati t6nyez6 silyossigi fokozata B II 2



Cydrt6 forgalma26 megnevez6ser Unilever Magyarorszdg Kereskedelmi Kft.

Vesz6lyes anyag/k6szitm6ny megncvez6se Domestos Fert6tleDft6 hatiisi tisztit6szer

0sszetev6kjellemz6ir Rmondaiszarn'a R 36138 Szem 6s b6rizgar6 hatasi
R 50 nawon m6rpez. i  a  v iz i  s?erv1rFtckv

0sszetut'6k 1e11"-"6i'- -ondit wirn,a, S 2 Gyermekekkez6be nem keriilhet
S 24125 Kenilni kella b6rrel val6 6rintkez6st
6s a szembejutist
S 26 Ha szembe jut b6 vizzelazonnal ki kell
mosni 6s orvoshoz kellfordulni
S 45 Lenyel6se eset6n azonnal orvoshoz kell
fordulni
U 03 KiT6rdlag az ulasitdsoknak megfelelcjen
haszn6lja
U 04 Keriilni kell hog/ a term6k higitatlanul a
kdrnyezetbe jusson

Vesz6lyjellegel

KOSNY€ZETI
vEsz€[Y

Exponeit munkavallal6k szama:

Expozici6s id6/nap: IL Naponta 5 - 30 perc 2/ 3/4

Ko ckezat szdveges meghatilro25sa I Olyan tev6kenys6g nem vdgezhet6 amely
szem6lyi kockazattal j6r, vagy amelynek
v'Bzesere a dolgoz6 megfelel6 k6pz6st nem
kapott. A sziijon iit tdft6n6 6leszt6s vesz6lyes
lehet az els6seg6lynyijt6 szem6ly szemera. Ha
tartani lehet ftist jelenl6tet6l a ment6st
v6gz6nek megfelel6 maszkot vagy izolaci6s
l6gz6k6sziil6ket kell viselnie.

Hogyan keriilhet a szewezetbe, vagy milyen
formAban 6 ntkezhet a testtel?

Els6seg6lynyijtes

Szembe iut s eset6n: orvoshoz kell fordulni.
Azonnal mossa ki nagy mennyis6gii vizzel,
id6nk6nt megemelve az ais6 6s a fels6
szemh6jakat. Folytassa az dblit6st Iegalebb 10
percjg. A vegyi anyag i l tal okozoft ig6si
s6nil6st azonnal olvossal kell kezeitetni.
Bel6gz6s esetdn: Otvoshoz kell fordulni. Vigye
az expozici6nak kiteH szemdlyr fr iss levegore.
Tartsa a szem6lyt melegen 6s n,1rgalmi
allapotban. A szdjon et tdrt6n6 6leszt6s
vesz6lyes lehet az els6seg6lynyirjt6 szem6]y
szamara. Amennyiben dntudatlan, helyezze
stabil oldalfekv6sbe 6s azonnal forduljon
orvoshoz. Lazitsa meg a szoros ruhazatot.
B6rrel lIlntkez6s eset6n: orvoshoz kell
fordulni. A szennyezett ruhezatot 6s cip6t le
kell venni. Lev6tele el6tt az elszennvez6d6tt



ruhezatot mossa le alaposan vizzel vagy
viseljen kesztyfiL oblitse le a szennyezett b6rt
b6 vizzel. Folytassa az tiblit6st leglaibb 10
perci8. A vegyi anyag dltal okozon 6g6si
sEriil6st azonnal orvossal kell kezeltetni.
Lenvel6s eset6nr azonnal orvoshoz kell
fordulni. oblitse ki vizzd a szejal Tartsa a
szem6lyt melegen 6s nyugalmi illapotban. Ha
az anyagot lenyelt6k 6s az expozici6nak kitett
szem6ly eszm6let6n6l van adjon neki kev6s
vizet inni. Orvosi utasitas n6lkiil ne
hinltasson. A vegyi anyag 6ltal okozon 6gdsi
s6 il6st azonnal orvossal kell kezettetni.

KockAzatbecsl6s

Bekiivetkez6s
val6sziniis6ge

B I l  2

Varhat6
kdvetkezm6ny

B 2

Jellemz6 tulajdonsigok Natrium-hipoklorit 1-5 70
Dimethyl Cocamine 1-5 o/o
Natrium-hidroxid 0,1-1 o/o
Cetrimonium chloride 0,1-1 o/o

Kockazat6rt6kel6s sorin megellapitott Egy6ni
v6d6eszkdz biztositasal

Higi6n6s int6zked6sr alapos k6zmosds,
Szem/arcv6delem, a szabvenynak megfelel6
v6d6szemfveg
K6zv6delem: ve$/szereknek ellenall6, nem
etereszt6 ved3keszqfi,
Testv6delem: az elv6gzet\d,6 feladat 6s a vele
jii16 kockdzatok fiiggv6ny6ben.
L6gz6sv6delemr ha a kockizat6rt6kel6s
indokolja



KOCK{ZATERTEKEL6LAP BIocID TERMf KEKHEZ

biocid anyagok felhaszn6liisa

[fert6tlenir6s)

A biocid term6k neve: Domestos

F6csoport szam / | I l  III IV

No
A biocid term6k csomago16siin

feltuntetettek-e az alebbi feliratok?
Ert6kel6sek Megiegyz6sek

(pl.r ,,Biztonsegi
Adatlap"-sn

feltiintetett adatokl
I , Magyar nyelvi felirat? lgen
2. Anyag/keve16k kereskedelmi neve iqen
3. Anyag/keve16k mennyis6ge lqen
+. lgen Naocl aktiv kl6r 1-5 %

NaOH 0.5 - 1.0 %
Nemionos aktivanyag 1-
5 o/o

5. Osszetev6k CAS szemai [vesz6lyes besorolds
eseten)

lgen

6. Vcsz6ly szimb6lum (vesz6lyes besorol6s
esetdnl

lgen

7. EU vesz6lyjel fvesz6lyes besorol6s eset6n) leen
L Szdyeges R mondatok [vesz6lyes besorol6s

eset6n]
igen

9. Szdveges S mondatok (vesz6lyes besorol6s
eset6nl

lgen

10. GydrLd/forgalmaz6 neve, elerherdsege lgen
11 . OTH vagy OETI enged6ly/szakv6lem6ny szdm Igen lu 2750-1/2072.
12. Anyag/kever6k tipusa fpl: folyad6k, por stb) lgen
13. Az enged6lyezett alkalmazdsok krjre lgen
1.4. Hasznalati utasitas igen

M6rhet6 egys6gekben kifejezett adagol6si
ardny

lgen

1,6. Anyag/kever6k 6s a csomagoles biztonsdgos
aft almatlanit6s6nak el6ir6sai

rgen

77. Anyag/kever6k szokasos terolesi
kdruilm6nyeire vonatko26 Iei6rati ideje

rgen

18. Biocid hat6s kifejt6s6hez sztiks6ges ido,
munka-, illetve; es6szs6siisvi varakozasi id6

rgen

79. Felhaszniilisra, tdrolesra, s26llitdsra
vonatkoz6 6vint6zked6sek [pl:eS.,6ni
v6d6eszkdzl

lgen

20. Meghatarozott kdrnyezeti vesz6lyre vonatkoz6
inform6ci6

lgen

27. Alkalmaz6si kiir, melvre a biocid term6k van



haszn latiitkorletoztAk
22. A telephelyre 6rkez6 biocid term6kek

csomagolasanak 6ps696t ellen6rzik?
Igen

23. A telephelyre 6rkez6 biocid term6keken a
magyar- nyelvf cimke megl6t6t ellen6rzik?

Igen

24. A telephelyre 6rkez6 biocid term6kekn6l
min6s6g-ellen6rz6se megtdrtdnik
llg?qyatoss qg !!!6]?

Igen

25. Az el6iriisoknak megfelel6 ed6nyzetben,
csomagolasban tartjek a vesz6lyes
anyagokat, k6szitryl6nyeket?

lgen

26. Atelephelyenbeh.il iszi4ll i t is az
anyagsz6tsz6-16dasiit
megakad6lyo26 csomagoldsban

t6ft6nik?

Igen

27. A biocid term6kekkel 6rintkezdsbe keriil6
munkavdllal6[kJ rendelkeznek-e azanyagok
kezel6s6hez sziiks6ges ismeretekkel?

Igen

28. Hozzdferhetoek-e a biztonsagi adatlapok? Ieen
29. Rendelkez6sre allnak az esetleges

vesz€lyhelyzet eset6n sztiks6ges egyenr
v6d6eszk6zrik?

Igen

30. Fenn ill a k6zre, b6rre keriil6s lehet6s6ee? Isen
31. Fenn 6lla be16926s lehet6sese? Igen
32. Szervezesi int6zkedesekkel, miiszaki

v6delemmel illetve egy6ni v6d6eszkdzdk
hasznalateval minim6lisra csrikkentett6k az
llpozici6 lehet6s6g6t?

Igen

33. Titrt6nik biol6giai monitorozisra kdtelezett
anyagok felhaszndl6sa?
Megtdrt6nik-e abiol6giai monitorozrs?

nem
nem

Kockazad t6nyez6 silyossegi fokozata B llz



Gyert6 forgalmaz6 megnevez6se: PIBA-CHEM Bt. BudaDest
Vesz6lyes anyag/k6szitm6ny
qregnevez6se:

Hdztattdsi sdsav

usszetevok iellemz6i: R mondat szama: R 34 6g6si s6riil6st okoz
R 3T lzgatja a l6gitakat

osszetevrik jellemz6i: S mondat szjma, S t/z Elzarva es gyermekek szdmdra
hozzaf6rhetetlen helyen tartand6
S 9 Az ed6nyzet j6l szell6ztethet6 neryen
tartand6
S 26 Ha szembe kenil b6 vizzel azonnal ki
kell mosni 6s orvoshoz kell fordulni
S 36/37 /39 Megfelel6 v6d6ruhiizatot,
v6d6kesztyiit arc/ szemv6d6t kell haszniilni
S 45 Baleset vagy rosszull6t eset6n oryost
kell hivni. Ha lehets6ges a cimk6t meg kell
mutatni.

Vesz6lyjellege:

Exponiilt munkav6llal6k sz6mar
Expozici6s ido/nap: Naponta 6 perc
Kockdzat szdveges meghaterozesa: A k6szitm6ny er6sen irritelja a b6rt,

szemet, nydlkahiirtydt 6s a l6gutakat.
Mar6sos s6riil6s kialakuldsa nem kiz6rt.

Hogyan kenilhet a szervezetbe, vagy
milyen formaban 6rintkezhet a testtel?
Els6seg6ly nyfjt6s

Szembe jutds eset6ni dblitsiik a szeme b6
foly6vizzel a szemgoly6 elland6 mozgatasa
ktizben. A szemh6jsz6leket tartsuk
szethizva, tAvolitsuk el a kontaktlencs6t
[ha van.) 6s folytassuk az iiblit6st legaliibb
15 percig. Az er6sen savas k6mhatas miatt
maradand6 szemkarosodes is kialakulhat,
ez6ft a s6riiltet halad6ktalanul orvoshoz
kel lv iDDi.

86rre jut6st ktivet6en: az elszennyez6d<itt
ruhazat eltavolitasa utan az 6rintett
b6rfeliiletet mossuk Ie alaposan b6 vizzel.
Ha a kialakult irrit6ci6 lemos6s utdn sem
szrinik meg (vagy csak k6s6bb alakul kiJ
szakorvosi ellit;is sztiks6ges, A l€szitm6ny
er6sen savas k6mhat6sa miatt esetleg
kialakul6 mardsos s6riil6ssel azonnal
orvoshoz kell fordulni. A szennyezett
ruhdzatot i jrahasznelat eldtt kikell mosni.

Bel6gz6st kovet6en: friss leves6n helyezziik



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

V6letlen lenyel6skor: a sdriilt szajet
6vatosan ld kell vizzel iibliteni 6s a savas
folyad6k higit6sa c6ljeb6l 6vatosan Keves
vizet lehet itatni vele. Nem szabad
hanytatni. Azonnal orvost kell hivni. A
cimk6t meg kell mutatni az orvosnak.

Kockezatbecsles
Bekdvetkez6s
val6sziniis6ge

B T T 2

V6rhat6
kdvetkezm6nv

B I I  2

Jellemz6 tulajdonsiigok S6sav 25-37 %-os

Kockizat6rt6kel6s sorrin megrillapitott
Egy6ni v6d6eszkdz biztositasa:

LOgz6sv6delem: amennyiben 96z / permet
bel69z6s6nek lehet6s6ge fennall, megfelel6
egy6ni v6d6eszkdz (l69z6sv6d6l haszn6lata
sziiks6ges.
Szemv6delem: megfelel6 savdll6 szem /
arcv6d6 visel6se sziiks6ges.
K6zv6delem: megfelel6 sav6ll6 v6d6keszty(
hasznalata sziikseges.
Tesw6delem: megfelel6 kdnnyfi 8sav61l6)
v6d6ruhezat visel6se sziiks6ses.



5.1.2. Karbantart6s

Az egy6b karbantartasi munkalatokat szriks6g eset6n ktils6 szakszolgaltat6 c6g v6gzi,.
Az int6zm6ny sajat karbantart6 munkavallal6t foslalkoztat.

6. K{RESEMfNYEKFELszAMoLAsAvEszELYEsHULLADEKKEzELfsE

Vesz6lyes anyaggal bekdvetkezett baleset, illetve kiiresem6ny a kdvetkez6 esetekben
fordulhat el6:

- mozgatesa sorAn
- felhasznllis sordn szcm6lyi sdriil6s tdrt6nik

Egy-egy flakon vagy anyag s6riil6sekor a karesem6nyt a munkav6llal6k sz6molj6k fel.
A vesz6lyes anyagok csomagol6sa 6s a kitiriilt flakon, doboz stb. vesz6lyes hullad6knak
min6siil, ez6rt a tdroles 6s szallites soran a vesz6lves hullad6kokra vonatkoz6
el6iresokat be kell tartani.

A felhaszn6l6s sor6n szem6lyi s6riil6s kdvetkezhet be, ha figyelmetlensdg kijvetkeztEben
a tisztit6- 6s fert6tlenit6szer az adott szem6lyre rimli[ vagy nem hasznelja az egy6ni
v6d6eszkdzt. A munkavallal6k r'sz're az egydni v6d6eszkciz biztositott, az anyagok
haszndlatirdl oktatdsban 16szesdltek.

A baleset, ki6ml6s elhdritasakor minden esetben figyelembe kell venni a biztonsegi
adatlap els6seg6ly nyfjtesi 6s egy6ni v6d6eszkiia munkav6delmi el6ir6sait, a megfelel6
egydni v6d6eszk6zdket a kermentesit6 alkalmazott r6sz6re biztositani kell a
kiirmentesit6 eszkdzdkkel egyiitt.

A vesz6lyes anyag, kever6k csomagolesokat teljesen zert, kdrnyezetszennyez6st
kizdr6 m6don kell t6rolni, szallitani ez6rt - ha csak ki nem lyukad a gijngyijle& ki
nem nyitjek, nem tort6nhet expozici6 a dolgoz6kkal. Ez ut6bbi esetekre megfelel6
v6d6eszkiizt kell biztositani a dolgoz6k r6sz6re, illetve oktatas keretdben a
forgalmazott anyagok els6seg6ly nyfjtasi ismereteit be kell mutatni a szakk6pzett
els6se96lynyijt6knak

A savak 6s ligok okozta m6rgez6sek eltal6nos tiinetei ktiz6 a hdnyis, az er6s hasi
nyomes6rz6kenys6g 6s fejdalom, sokkos allapot, a l6gz6s megneheziil6se 6s a
normelist6l elt616 pulzusszdm tartozik.

A m6rgez6s okozta felmar6d6so\ kimar6disok ;iltaleban na$/ fejdalommal jernak.
Nehezitheti a helyzete! hogr kis6r6 tlinetk6nt rosszull6t 6s h6nyes, hasi gdrcsdk is
bekrivetkezhetnek.



Azonnali mritdt segithet azokon a sflyos s6nilteken, akikn6l a m6rgez6s vaksigot,
l6gcs6- 6s gyomordtfrir6dast okoz.

A m6rgezettel csak vizet szabad itatni. M6s folyad6kot. tejet, s6s vizet, citromlevet csak
szakember itathat a s6 ilttel. S6t h6nytatni is csak az orvos enged6ly6vel szabad. Ennek
az az oka, hory a h6nydskor a sdrtlt r6szek ism6t kdzvetlen kontaktusba keriilnek az
er6sen mar6 anyaggal, s igy els6sorban a szdjiireg 6s a nyel6cs6 nyalkaheg/eja sdrilhet
akiir 6lewesz6lyes m6t6kben.

Veszdlyes, ha a mar6 anyag a szembe vagy a b6rre kenil, Ezeket a r6szeket b6 vizzel kell,
tdbbszdr is lemosni.

M6rgez6sn6l azonnal 6rtesiteni kell a ment6ket, s a legkdzelebb I6v6 orvost.
Meg6rkez6siikig a feladat a viz itatesa ill. a m6rgez6 anyag lemosesa. Amennyiben nem
vagyunk tisztaban azzal, hogy a m6rgez6st pontosan milyen anyag okozta, c6lszerii
f6hetenni a s6riilt h6nyad6k6t, vizclct6t 6s ny6l6t az orvosi elemz6s c6ljdb6l, Ez alapjiin
ddnthet a szakember, hogy milyen semlegesit6 anyagot, vagy ellenmdrget alkalmazzon,
s hoglr a gyomormosSsra sziiks6g van-e.

Az 6letvesz6ly elharitisa uten tdrt6nhet a f6jdalomcsillapit6s, a sokkhatiis enyhit6se 6s a
b6r ill. a nyrilkah6rtya regeneral6sa.
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A kockiizat6rt6kel6s el6zetes felm616se k6sz t:

2013, december

A munkaltat6 a kocMzat6r-t6kel6sr, legaliibb 3 6vente koteles elv6gezni. Kulondsen az
alkalmazott tev6kenys6& technol6gia, munkaeszkdz munkav6gz6s m6djenak
megveltozesakor, illetve minden olyan, az eredeti tev6kenys6ggel osszeftigg6
v6ltoztataskor, amelynek eredm6nyek6ppen a munkavallal6k eg6szs6g6j biztonsaget
meghat6roz6 munkakdriilm6nyi t6nyez6k megvalbzhattak. Soron kiviil el kell v6gezni a
kockezat6rtdkel6s! ha az alkalmazott tev6kenys6g, technol6gia, munkaeszkijz,
rnunkav6gz6s m6djinak hianyossdgeval dsszefiigg6sben bekdvetkezett munkabaleset,
fokozott expozici6, illetve foglalkozisi megbeteged6s fordult el6.

A kockazat6rt6kel6s felm6r6sben r6szt vett:

,.tLr..tr,o':{tiirl
Intezmdnyvezetd

A kockdzatdftdkel6st kdszitettei
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Kdk6ny Judith Eszter mu4kabiztons6gi tan6csad6
(Brz.sz: V -MY -6/2005 / 12.)

Krizremiikiiddtt:
Foglalkozds-eg6szs6giigyi szakorvos



MELLEKLETEK

Vesz6'lyjelek 6s szimb6lumok

rlffi



R es S mondatok

R mondatok a vesz6lyek/kockizatok azonositSs6ra
R 1 Sziiraz ellapotban robbandsvesz6lyes
R 2 Ut6s, srirl6d6s, triz vagy miis gyfjt6forras robbanast okozhat

a ? Ut6s, surl6dis, tuz vagy egy6b gyljtdforras rendkiviili m6rt6kben ndveli a
robbandsveszellt

R 4 Nagyon 6rz6keny, robban6svesz6lyes f6mve$riileteket k6pez
R 5 H6 hatesiira robbanhat
R 6 Leveg6vel 6rintkezve vagy an6lkril is robbaniisvesz6lyes
R 7 Ttizet okozhat
R B Eghet6 anyaggal 6rintkezve tiizet okozhat
R 9 Eghet6 anyaggal 6rintkezve robbandsvesz6lyes
R 10 Kev6sb6 tiizvesz6lyes
R 11 T(zvesz6lyes
R 12 Fokozottan t(zvesz6lyes
R 14 Vizzel hevesen reagiil
R 15 Vizzel erinrkezve fokozottan tiizvesz6lyes gezokk'pz6dnek
R 16 0xidiil6 anyaggal erintkezve robbanesvesz6lyes
R 17 Leveg6n dn$/ullad6
R 18 A haszn6lat soren robban6svesz6lyes/trizveszllyes gAz-Ieveg6 elegy keletkezhet
R 19 Robban6svesz6lyes peroxidokat k6pezhet
R20 Bel6legezveirtalmas
R 21 B6ryel 6rintkezve ertalmas
R22 Lenyelve irtalmas
R 23 Bel6legezve m6rgez6 [toxikus)
R24 B6rrel erintkezve m6rgez6 [toxikus)
R 25 Lenyelve m6rgez6 (toxikus)
R26 Bel6legezve nagyon m6rgez6 (toxikusJ
R27 B6rrel 6rintkezve nagyon m6rgez6 (toxikusJ
R 28 Lenyelve nagyon m6rgez6 (toxikusl
R29 Vizzel 6rintkezve m6rgez6 giizok k6pz6dnek
R 30 A haszn6lat sor6n tfzvesz6lyess6 vdlik
R 31 Sawal 6rintkezve m 6rgez6 gAzokk6pz6dnek
R 32 Sawal 6rintkezve nagyon m6rgez6 g6zok k6pz6dnek
R 33 A halmoz6d6 (kumulariv) hatdsok miatt vesz6lyes
R 34 Eg6si s6ri.il6st okoz
R 35 Srilyos 6g6si s6riil6st okoz
R 36 Szemizgat6 hatasii
R37 Izgatja a l6gutakat
R38 86 zgat6 hatesri
R 39 Nagyon sLilyos 6s maradand6 eg6szs6gkirosodast okozhat
R 40 Maradand6 eg6szs6gkarosodast okozhat



R 41 Srilyos szemk6rosodest okozhat

l 
r? Bel6legezve tril6rz6kenys6get okozhat {szenzibilizai6 hatesti lehetl

R 43 B6rrel 6.intkezve tfl6rz6kenys6get okozhat (szenzibili26l6 hataslilehet]
R44 Zdrt t6rben h6 hatas6ra robbanhat
R 45 RAkot okozhat [karcinog6n hatesf lehetJ
R 46 Ordkl6d6 genetikai kirosod6st okozhat [mutag6n hatiisf lehet)
R 48 Hosszi id6n 6t hatva stilyos eg6szs6gkdrosodast okozhat
R 49 Bel6legezve rdkot okozhat [karcinog6n hati4si lehet)
R 50 Nagyon m6rgez6 a vizi szeryezet ekre
R 51 M6rgez6 a vizi szervezetekre
R 52 Artalmas a vizi szervezelekrE
R 53 A vizi kdrnyezetben hosszantart6 kArosodest okozhat
R 54 M6rgez6 a ndv6n'.vilagra
R 55 M4rgez6 az iilatvilAgra
R 56 Mdrgez6 a talaj szervezeteire
R 57 M6rgez6 a m6hekre
R 58 A kdrnyezetben hosszantart6 kirosodast okozhat
R 59 Vesz6lyes az 6zonr6tegre
R 60 A fertilitast [fogamz6 k6pess6getvagy nemz6k6pess6get] karosithatja
R 61 A szriletend6 gyermekre ertalmas lehet
R 62 A fertilitasra (fogamz6 k6pess6gre vagy nemz6k6pess6grel ;irtalmas lehet
R 63 A sztiletend6 gyermeket kdrosithatia
R 64 Szoptatott rijsztildttet 6s csecsem6t k6rosithatja

R 65 
Lenyelve drtalmas, aspirdci6 [idegen anyagnak a l6gutakba besziv6sa) eset6n
ruooKarosooast okozhaf

R 66 Ism6telt expozici6 a b6r kiszarad6set vagy megrepedez6s6t okozharla
R67 c6zdk dlmossagot vagy sz6diil6st okozhatnak



R74/15

R15/29
R20/21
R 20 /22
R21./22
R20/21/22
R2s/24
R24/25
R23/25
R2s/24/2s
R26/27
R26/28
R26/27 /28
R27 /28
R36/s7
R 36/38
R37 /38
R36/37 /38

R3e /23

R39/24

R39/25

R39/23/24

R3e/23/2s

R3e/24/2s

R39/23/24/2s

R39/26

R3e/26/27

R 39 /27

R39 /28

osszetett R mondatok
Vizzel hevesen reagdl 6s krizben fokozottan t(\zvesz6lyes g6zok
k6pz6dnek
Vizzel 6rintkezve fokozottan tiizvesz6lyes 6s m6rgez6 gazok k6pz6dnek
Bel6legezve 6s b6rrel 6rintkezve artalmas
Bel6legezve 6s Ienyelve iirlalmas
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve drtalmas
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve 6s lenyelve erhlmas
Bel6legezve 6s b6rrel 6rintkezve m6rgez6
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve m6rgezo
Bel6legezve 6s lenyelve m6rgez6
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve 6s lenyelve m6rgez6
Bel6legez,ve 6s b6rrel 6rintkezve nagron m6rgez6
Bel6legezve 6s lenyelve nagyon m6rgez6
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve 6s lenyelve nagyon m6rgez6
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve nagyon m6rgez6
Szemizgat6 hatdsri, izgatja a legutakat
Szem- 6s b6rizgat6 hatasti
B6rizgat6 hatasi, izgatja a ldgutakat
Szem- 6s b6rizgat6 hatdsi, izgatja a l6gutakat
Bel6legezve m6rgez6: nagron srilyos, maradand6 e96szs6gkiirosoddst
okozhat
B6rrel 6rint-l<ezve m6rgez6: nagyon srilyos, maradand6
e96szs6gk6rosod6st okozhat
Lenyelve m6rgez6: nagyon sflyos, maradand6 eg6szs6gkdrosodiist
okozhat
Bel6legezve 6s b6rrel 6rintkezve m6rgez6: nagyon silyos, maradand6
eg6szs6gkarosodrst okozhat
Bel6legezve 6s lenyelve m6rgez6: nagyon srilyos, maradand6
eg6szs6gkdrosodast okozhat
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve m6rgez6: nagyon slrlyos, maradand6
e96szs6gkerosodest okozhat
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve 6s lenyelve m6rgez6: nagron sflyos,
maradand6 eg6szs6gkerosodast okozhat
Bel6legezve nagyon m6rgez6: nagyon slilyos, maradand6
eg6szs6gkarosodast okozhat
Bel6legezve 6s b6rrel 6rintkezve nagyon m6rgez6: nagyon sflyos,
maradand6 eg6szs6gkirosoddst okozhat
B6rel 6rintkezve nagyon m6rgez6: nagyon sflyos, maradand6
e96szs6gk6rosoddst okozhat
Lenyelve nagyon m6rgez6: nagyon silyos, maradand6
eg6szs6gkarosod6st okozhat



R3e/26/28

R39/27 /28

R3e/26/27 /28

R 40/20
R 40 /21
R40/22

R 40/20/21

R 40/20/22

R40/2r /22

R40/20/21/22

R42/+3

R+B/20

R48/2I

R 48/22

R48/20/21

R48/20/22

R48/21/22

R48/20/21,/22

R 48 /23

R48/24

R+8/25

R 48 /2s /24

R 48/23/25

Bel6legezve 6s lenyelve nagyon m6rgez6: nagyon slilyos, maradand6
e96szsdgk6rosodAst okozhat
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve nagyon m6rgez6: nagyon sirlyos,
maradand6 e96szs6gkirosoddst okozhat
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve, lenyelve nagyon m6rgez6: nagyon sflyos,
maradand6 e96szs6gkerosodast okozhat
Bel6legezve ertalmasi maradand6 eg6szs6gkerosodast okozhat
B6rrel 6rintkezve 6rtalmas: maradand6 e96szs6gkiirosodast okozhat
Lenyelve 6rtalmas: maradand6 eg6szs6gkArosod6st okozhat
Bel6legezve 6s b6[el 6rintkezve 6rtalmas: maradand6
eg6szs6gk6rosoddst okozhat
Bel6legezve 6s lenyelve artalmas: maradand6 eg6szs6gk6rosoddst
okozhat
B6rrel 6rintkezve 6s lenyelve ertalmas: maradand6 eg6szs6gkerosodist
okozhat
Bel6legezve, b6rrel 6rintkezve, lenyelve ertalmas: maradand6
e96szs6gk6rosodest okozhat
Beldlegezve 6s bdrrel 6rintkezve tfl6rz6kenys6get okozhat
Iszenzibilizaci6)
Hosszabb id6n et bel6legezve irtalmas: srilyos eg6szs6gkiirosod6st
okozhat
Hosszabb id6n at b6rrel 6rintkezve 6rtalmas: stilyos e96szs6gkarosodest
okozhat
SzAjon keresztiil hosszabb id6n dt a szervezetbe jutva drtalmas: srilyos
cBcszsegkdrosodast okozltdt
Hosszabb id6n et bel6legezve 6s b6rrel 6rintkezve artalmas: srilyos
eg6szs6gk6rosoddst okozhat
Hosszabb id6n et bel6legezve 6s sz6jon 6t a szervezetbe jutva iirtalmas:
srilyos eg6szs6gk6rosoddst okozhat
Hosszabb id6n 6t b6rrel 6rintkezve 6s szejon et a szervezetbe jutva
artalmas: srilyos eg6szs6gkerosod6st okozhat
Hosszabb id6n 6t bel6legezve, b6rdn 6s szijon keresztril a sze.vezetbe
juwa 6rtalmas: srilyos e96szs6gkirosodist okozhat
Hosszabb id6n 6t bel6legezve m6rgez6r srilyos eg6szs6gkerosodest
okozhat
Hosszabb id6n at b6rrel drintkezve m6rgez6: srilyos eg6szs6gkerosodest
okozhat
Sz6jon keresztiil hosszabb id6n et a szervezetbe jutva m6rgez6: sflyos
egeszs6gkerosodast okozhat
Hosszabb id6n et bel6legezve 6s b6rdn keresztril a szervezetbe juwa
m6rgez6: sf lyos eg6szs6gk6rosodest okozhat
Hosszabb id6n at bel6legezve 6s sziijon keresztril a szervezetbe jutva
m6rgez6: sflyos cg6szs6gk6rosoddst okozhat



R+B/24/25

R 48/23/24/2s

R 50/s3

R s1 l53

R 52ls3

B6rdn 6s sz6jon keresztiil hosszabb id6n at a szervezetbe jutva m6rgez6:
silyos e96szs6gk6rosoddst okozhat
Hosszabb id6n it bel6legezve, b6r<in 6s szijon keresztr.il a szervezetbe
jutva m6rgez6: sflyos egeszs6gk6rosodist okozhat
Nagyon m6rgez6 a vizi szervezetekre, aizi k6rnyezetben hosszantalt6
kdrosod6st okozhat
Mergez1 avizi szervezetekre, a vizi kornyezetben hosszantaft6
kirosoddst okozhat
Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantart6
k6rosoddst okozhat



S mondatok a biztonsagos hasznelathoz
S 1 Elzerva tartand6
S2 Gyermekek kez6be nem kenilhet
S 3 Hiiv6s helyen tartand6
S 4 Lakdteriilett6l tavol tartand6
S 5 .,, alatt tartand6 (a folyadekot a gyiirrd haterozza meg)
S 6 ... alatt tartand6 (az inert gezt a gyert6 ha terozzameg)
S 7 Az ed6nyzet l6gmentesen lezrrua tartand6
S 8 Az edenyzet szerazon tartand6
S 9 Az ed6nyzetjdl szell6ztethet6 helyen tartand6
S 72 A tartiil]./t nem szabad l6gmentesen lezdrni
S 13 Elelmiszert6l, italt6l 6s takarmanyt6l t6vol tartand6
S 14 ...-t6l/-t6l tevol tartand6 laz iisszef6rhetetlen anyagofka]r a gy eft6 haterozza 'IrLegl
S 15 H6hat,st6l tavol tadand6
S 16 cyrijt6forrest6l t6vol tartand6 - Tilos a doh6nyz6s
S 17 Eghet6 anyagokt6l tdvol tartand6
S 18 Az eddnyzetet 6vatosan kell kezelni 6s kinyitni
S 20 Hasznalat kdzben enni, inni nem szabad
S 21 HasznAlat kaizben tilos a dohdnyzds
522 Az anyag por6t nem szabad bel6legezni

S 23 
A keletkezd gdzt/fiistdt/g6zt/permetet nem szabad bel6legezni (a gyert6 hatarozza
meg)

524 A b6rrel val6 6rintkez6s keriilend6
S25 Ke ilni kell a szenbejutist
S 26 Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal ki kell mosni 6s orvoshoz kell fordulni
527 A szennyezett ruhet azonnal le kell vetli/venni

S 28 
Ha az anyag a bcirre keriil, ...-val/vel b6ven azonnal le kell mosni (az anyagot a- gydft6 har;rozza meg]

S 29 Csatorniiba engedni nem szabad
S 30 Soha nem szabad vizzel keverni
S 33 A sztatikus feltttlt6d6s ellen v6dekezni kell
S 35 Az anyagot 6s az ed6nyzet6t megfelel6 m6don iirtalmatlanitani kell
S 36 Megfelel6 v6d6ruhAzatot kell viselni
S 37 Megfelel6 v6d6kesztyft kell viselni
S 38 Ha a szell6z6s el€gtelen, megfelet6 l6gz6k6sziil6ket kell hasznelni
S 39 Szem-/arcv6d6t kell viselni

S 40 
A padl6t 6s a beszennyez6diift tergyakat ...-val/-vel kell tisztitani {az anyagot a
gydrfo hadrozza megj

S 41 Robbanes vagy tiiz eset6n a keletkez6 gezokat nem szabad bel6legezni
Fiist-/permetk6pzdd6s eset6n megfelel6 l6gz6sv6d6t kell viselni [tipus6r a gyert6t + z
aoja megl

S 4 3 Tiiz eseten ,,,-val/ -vel oltand6 (az anyagot a gyert6 haterozza megl. Ha a viz



hasznerata fokozza a vesz'lyr, "v iz haszuerata t o s " mondatot is hozza kell ten ni
S 45 

Baleset vagy rosszull6t eset6n azonnal oryost kell hivni. Ha lehets6ges, a cimk6t
meg kell mutatni

S 46 
Lenyel6se eset6n azonnal orvoshoz kell fordulni, az ed6nyt/csomagol6burkolatot
es a cimkeI az orvosnak mes kell mutatni

S 47 ...'C feletti h6m6rs6kleten nem t6rolhat6 [a gyert6 hatarozza meg)
S 48 ...-val/-vel nedvesen tartand6 (az anyagot a gyartd hatilrozza mell
S 49 Csak az eredeti ed6nyzetben t6rolhat6
S 50 ...-val/-vel nem keverhet5 (az anyagot a Srdrt6 haterozza meg)
S 51 Csakj6l szell6ztetett helyen haszn6lhat6
S 52 Nagy feliiletfi, tart6zkoddsra alkalmas helyis6gekben nem haszn6lhat6
S 53 Keriilni kell az expozici6t, - hasznelabhoz kiilain utasitas szriks6ses
S 56 Az anyagot 6s ed6nyzet6t vesz6lyes-, vaSl specirilis huJladek glult6helyre kell vinni
S57 A kdrnyezetszennyez6s elke il6s6re megfelcl6 ed6nyzetet kell hasznalDi

S 59 
A h_ullad6kanyag visszanyeres6hez/fjrahasznositasdhoz a gy6rt6t6l/forgalmaz6t6l
kell tajekoztatast k6rni

S 60 Az anyagot esfvay ed6nyzet6t veszdlyes hullad6kk6nt kell drtalma anitani

S 61 
Keri.ilni kell az anyag kairnyezetbe jutiisel Speciiilis adatokat kell k6rni/Biztonsiigi
adatlap

S 62 
Lenyel6s eset6n henytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni 6s megmutatni az
edenyzetet vagy a cimk6t

S 63 
Bel6gz6s miatt bekdvetkez6 baleset eset6n a s6 iltet friss leveg6re kell vinni 6s
biztositani szamiira a nyugalmat

S 64 
Lenyel6s eset6n a sz6jat vizzel dblitjrik ki fcsak abban az esetben ha a s6rii]t nem
eszm6letlen).



Osszetett S mondatok
S 1/2 Elzdrva 6s gyermekekszAm|rahozzAflrhetetlen helyen tartand6
S 3 /7 Az ed6\yzet j6llezava, hiiviis helyen tartand6

S 3 /g / 14 
Hfvds, j6l szell6zterhet6 helyen, ,.._t6l/-t6l tevol tartand6 laz
aisszef6rhetefl en anyag(okaJt a gyart6 hatlrozza meg)

S 3 /9 / 49 Hriv<is, j6l szell6ztethet6 helyen, csak az eredeti ed6nyben terolhat6
Hriviis, j6l szell6zrethet6 helyen, ...-t61/_r6l tavol, csak az eredeti

S 3 /9 /14 / +9 ed6nyzetben terolhat6 laz dsszef6rhetetlen anyag[ol<a)t a gyert6
haterozza meg]

S 3/14 
Hrivos helyen, ...-t6l/-t6l tevol tartand6 [az dsszef6rhetetlen anyag(oka)t a' gyart6 hatdrozza megl

S7 /8 Az ed6nyzet l6gmentesen lezarva, sz6razon tartand6
S 7 /9 Az ed6nyzet l6gmentesen lezirva 6s j6l szell6ztethet6 helyen taftand6

S7 /47 
Az edenyzet legmentesen lezerua _.. oC h6m6rs6kletet nem meghalad6' helyen td rolhatd (a h6m6rs6kletet a gyeft6 haterozza meg)

S 20/21, A hasznalat kdzben enni, inni 6s doh6nyozni nem szabad
S 24 /25 Keriilni kell a b6rrel val6 6rintkez6st 6s a szembejutest

Ha az anyag a b6rre jut, a szennyezett ruhet rdgtdn le kell vetni 6s a b6rt
S 27 /28 kell6 mennyis6gii ...- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagor a gyarro

hat6rozza meg)

S 29/35 Csatorndba engedni nem szabad. Az anyagot 6s ed6nyzet6t megfelelb' m6don 6rtalmatlanitani kell

S 29 /56 
Csa torndba enged n j nem szabad, az anyagot 6s az ed6nyzet6t a vesz6lyes-' vagy specialis hulladekgyrii16 helyre kell vinni

S 36/37 Megfelel6 v6d6ruh6zatot 6s v6cldkesztyilr kell viselni
S 36/39 Megfelel6 v6d6ruhezatot 6s szem-/arcv6d6t kell viselni
537 /39 Megfelel6 v6d6keszty(t 6s arc-/szemv6d6t kell viselni
S 36/37 /39 Megfelel6 v6d6ruhdzatot, vdd6kesztyrit 6s szem-/arcv6d6t kell viselni

S 47 /49 
... "C hdmdrsdkleten, csak az eredeti ed6nyzetben 6rolhat6 (a

' h6mersdldetet a gydrt6 hatdrozza meg)



A cimk6z6s tartalmi 6s formai kiivetelm 6\yei a a 44/ZOOO, (XIt. 27.) EiiM rendelet
10. szemri mell6klete

alapi6n

1. A cimke (feliratoz6s) tartalmi 6s formai kiivetelm6nyei ((A tokossdg r1szdre
forgqlombq hozoftveszAlyes anyagok, illene veszdlyes k^szftm,nyek eseten a cimke m,rete
eltir6lehet, aveszdly jelkepdt es jet6t (betrijel mindkdt esetben j6l megktilbnb\ztet, m6don
fel kell ttintetni a cimk4n))

A cimk6k m6retei a vesz6lyes anyag mennyis6g6t6t ftigg6en:

3l alatt S2x74mm

3-501 74x 105 mm

50-5001 105 x  148 mm

500 I felett 148 x 210 mm

A cimk6nek a kiivetkez6 adatokat kell tartalmazniar

1 Az a\y ag / k{szitmeny kereskedelmi/fantdzia neve

2 Mennyis6ge

3 0sszetev6k lvesz6lyes anyagfok) koncentreci6 tartomanya], o/o_ba-. (A vesz1lyes
k'szitmdnyt legnagyobb &rfogatardnyokban atkot1 (ha vad negy veszeues anyqgot ketl
felttintetni, ndgyn4l t6bb vesz^lyes anyagot csak toxikot,giqi vagy qz dkotoxil'giai
indokoltsdg eset4n t ntessen fel.))

4 A vesz6ly jelk6pe 6s jele

5R6sSmondatok

6 Magyar azonositesi sziim ((Kitdlt6se csak vesz6lyes anyag eset6n szr.iks6ges,

7 EU-szdm (EINECS- vagy ELINCS-szdmJ 6s ,,EK cimke,,felirat

B Gydrt6 vagy forgalmazd neve, telephelydnek cime, telefonsz6ma



A CLp rendelet 6rtelm6ben hasznalatos ,,p,, 6s ,,H,, mondatok

A CLP IV. mell6ldet6nek 2. r6sze sorolja fel az 6vint6zhed6sre vonatkoz6 mondatok
szabatos megfogalmazi.s|t, ahogy meg kell jelenniik a cimk6ken. A cimk6n egy adott
nyelv 6vinr6zkedesre vonatkoz6 mondatait csoportba kell foglalni az ugyanazoi-nyelv(
figyelmeztetd mondatokkal.

P101 0rvosi tanacsadas esetdn tartsa k6zn6l a term6k ed6ny6t vagy
cimk6l6t.
P102 Gyermekelt6l elzarya tartand6.
P103 Hasznelat el6tt olvassa el a cimk6n kdzdlt informeci6kat.
P201 Hasznelat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkoz6 klildnleges utasitasokat.

meg nem 6rtette.
PZIO H6t6l/szlkrat6l/nyllthngt6l/ .../forr6 fehiletelr6l tavol tarrand6. Tilos a
dohSnyz6s.
P211 Tilos nyilt ldngra vagy mas gyLijt6forresra permetezni.
P22O Ruh6t61 / ... / 6ghet6 anyagt6l tevol tartand6/taroland6.
P221 Minden 6vint6zked6st meg kell tenni, hogy ne keveredjen 6ghet6 anyagokkal.
PZZZ Nem 6 ntkezhet leveg6vel.
P223 Vizzel semmilyen formdban nem 6 ntkezhet, ellenkez6 esetben heves reakci6 6s
belobbaniis fordulhat el6.
P230 ...-val/-vel nedvesitve tartand6.
P231 nert gAzban haszneland6.
P232 Nedvess6gt6l v6dend6.
P233 Az ed6\y szorosan lezarya tartand6.
P234 Az eredeti ed6nybeo tartandd.
P235 Hiiviis helyen tartand6.
P240 A tdrol6ed6nyt 6s a fogad6ed6nyt le kell foldelni/at kell kdtni.
P241 Robbaniisbiztos elektromos/szell6ztet6/vil glt6/.../berendez6s haszneland6.
P242 Szikramentes eszkdzdkhaszndland6k,
P243 Az elektrosztatikus kisiil6s megakadiilyozdsiira 6vint6zked6seket kell tenni.
P244 A nyomescsdkkent6 szelepeket zsirt6l 6s olajt6l mentesen kell tanani.
P250 Tilos csiszolasnak/iit6snek/.../srirl6disnak kitenni.
P251 Nyomils alatti ed6ny: ne lyukassza ki vagy 6gesse el, m6g haszn6lat ut6n sem.
P260 A p or / fn$ / gAz / k6d / g6zdt</ p ermet bel6legz6se tilos.
P261 Keriilje a por/fn*/gez/k6d/g\zdklpermetbel6legz6s6t.
P2 62 Szembe, b6rre vagy ruhara nem keriilhet,
P263 A terhesseg/szoptatas alatt kenilni kell az anyaggal val6 6rintkez6st.
P264 A hasznalatot kovet6en a(zl ... -t alaposan meg kell mosni.
P270 A term6k hasznelata kdzben tilos enni, inni vagy dohenyozni.



P27L Kiz6r6lag szabadban vag/ j6l szell6z6 helyis6gben hasznelhat6.
P272 Szennyezettmunkaruhet tilos kivinni a munkahely tenilet6r6l.
P273 Keri.ilni kell az anyagnak a kiirnyezetbe val6 kijutesit.
P2B0 V6d6keszty( /v6d6ruha/ szemv6d6 / arcv6d6 haszn lata kdtelez6.
P28l Az el'ift eW6ni v6d6felszerel6s hasznalata ktitelez6.
P282 Hidegszigete16 keszvt/arcv6d6 /szemv6d6 haszn6lata kdtelez6.
P2a3 Tiz- /lAngAll6/-k6sleltet6 ruhezat visel6se kotelez6.
P2B4 L69z6sv6delemhasznelata kdtelez6.
P285 Nem megfelel6 szell6z6s eset6n l6g26sv6delem kdtelez6.
P23l + P232 Inert gazban hasznaland6. Nedvess6gt6l v6dend6
P235 + P410 H(vds helyen tartand6. Napf6nyt6l v6dend6.
P3O1 LENYELES ESETEN:
P3O2 HA B6RRE KERUL:
P303 HA BORRE [vagy hajral KERUL:
P3O4 BELELEGZESESET6N:
P3O5 SZEMBE KERULES ESETEN:
P3O6 HA RUHAM KERUL.
P307 Expozici6 eset6n:
P30B Expozici6 vagy annak gyanrija eset6n:
P309 Expozici6 vagy rosszull6t eset6n:
P310 Azonnal forduljon TOXIKOL0ctAI K0ZpoNTHoZ vagy orvoshoz.
P311 Forduljon TOXIKOL0GIAI K0ZpONTHOZ vaS/ orvoshoz.
P312 Rosszull6t eset6n forduljon T0XIK0L6GIAI K0ZpONTHOZ vagy oruoshoz.
P313 Orvosi ell6test kell k6rni.
P314 Rosszull6t eset6n orvosi elAt6st kell k6rni.
P315 Azonnal orvosi ellat6st kell k6rni.
P320 Srirg6s szakell6tis sziiks6ges (liisd ... a cimk6nl.
P321 Szakelletes 06sd... a cimkdnl,
P322 Kiildnleges int6zked6sek (l6sd ... a cimk6nl.
P330 A szdjdt ki kelldblireni.
P331 TILOS henytatni.
P332 B6rirdtdci6eset6nr
P333 B6rirritdci6 vagy kiiit6sek megjelen6se eset6n:
P334 Hidegvizzel/ nedves kijt6ssel kell hfiteni.
P335 A b6rre lazin tapad6 szemcs6ket 6vatosan le kell kef6lni.
P336 A fagyott r6szeket langyos vizzel fel kell melegiteni. Tilos az 6rintett te .ilet
ddrzsdl6se.
P337 Ha a szemirritiici6 nem mrllik el:
P338 Adott esetben kontaktlencs6k eltdvolitisa, ha kiinnyen megoldhat6. Az oblit6s
fobtatiisa.
P340 Az 6rintett szem6lyt friss leveg6re kell vinni 6s olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogr kdnnyen tudjon 16legezni.
P341 L6gz6si neh6zs6gek eset6n az 6rintelt szemelyt friss leveg6re kell vinni 6s olyan



nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon l6legezni.
P342 L6gzdsi probl6mek eset6n:
P350 Ovatos lemosds b6 szappanos vizzel.
P351 ovatos dblit6s vizzeltdbb percen kereszti.il.
P352 Lemosds b6 s zappanos vizzel.
P353 A b6rt le kelldbliteni vizzel/zuhanyozes.
P360 A ruhek levetdse el6tt a szennyezett ruhezatot 6s a b6rt b6 vizzel azonnal le kell
dbliteni.
P361 Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnalel kell tevolitani/le kellvetti.
P362 A szennyezett ruhiit le kell vetni 6s az rijb6li haszniilat el6tt ki kell mosni.
P363 A szennyezett ruhiit rijb6li haszn,lat el6tt ld kell mosni,
P370 Tiiz eset6n:
P371 Nagyobb tiiz 6s nagr mennyis6g eset6n:
P372 T{z eset6n robbandsvesz6ly.
P373 TILOS a tfz olt6sa, ha az robban6anyagra etteriedt.
P374 T{zoltes megfelel6 tevolsiigb6l a szokiisos 6vint6zked6sek betart6seval.
P375 A triz oltasat robbandsvesz6ly miatt tivolb6l kell v6eezni,
P376 Meg kell szi.intetni a szivdrgast, ha ez biztonsdgosa;megtehet6.
P377 Eg6 szivlrg6 giiz: Csak akkor szabad a tiizet oltani, ha a ;zivargas biztonsegosan
megsziintethet6.
P378 Az oltdshoz ... haszn6land6.
P3B0 A teriiletet kikell iiriteni.
P3B1 Meg kell sziintetni az dsszes gyrijt6forr6s! ha ez biztonsegosan megtehet6.
P390 A kidmltttt anyagot fel kell itatni a kririilvev6 anyagok k6rosod6s6nak
megel6z6se 6rdek6bcn,
P391 A hidmldtt anyagot dssze kell Slrijteni.
P301+ P310 LENyELES ESETEN: azonnal forduljon TOXIKoL6ctAI KOZPONTHOZ
vagy orvoshoz.
P301+ P312 LENYELES ESETEN: rosszull6t eset6n azonnal fordulion TOXIKOL6ctAI
KOZPONTH0Z vaS/ oruoshoz.
P301 +P330+p331 LENYELES ESETEN: a szdjat ki kelldbliteni. TILOS henytatni.
P302 + P334 HA B0RRE KERiiL: Hideg vizzellnedves kitt6ssel kell hfiteni.
P302 r P350 HA B6RRE KERUL: 6vatos lemosds b6 szappanos vizzel.
P3O2 + P352 HA BORRE KERUL: Lemosds b6 szappanos vizzel.
P303 + P361+ P353 HA B6RRE (vagy hajral KERtjL: Az dsszes szennyezew
ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell vetni, A b6ft le kell itbliteni
vizzel/ z\hatyozes,
P304 + P340 BELELEGZES ESETEN: Az drintett szemdlyr friss leveg6re kell vinni 6s
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon ldlegezni.
P304+P341 BELELEGZES ESETENT Legz6si nehezsdgek eset6n az 6rintett szem6lyt
friss leveg6re kell vinni 6s olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen
tudjon l6legezni.



P305 + P351+ p338 SZEMBE KERUL6S eset6nrTdbb percig tart6 6vatos dblit6s
vizzel. Adott esetben a kontaktlencs6k eltevolit6sa, ha kdnnyen megoldhat6. Az dblit6s
folj,tatasa.
P306 + P360 HA RUHAM KERUL: A ruhak levet6se eldn a szennyezett ruhAzatot 6s a
b6rtb6 vizzel azonnal le kell dbliteni.
P307 + P311 Expozici6 eset6n: forduljon TOXIKOL6ctAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
P30B+P313 Expozici6 vagy annak gyanfja eset6ni orvosi ell6tist kell k6rni.
P309 + P311 Expozici6 va$., rosszull6t eset6n: forduljon TOXIKOLOGIAI
K0ZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P332 + P313 B6rirritAci6 eset6n: oryosi elletest kell k6rni.
P333 + P313 B6rirritaci6 vagy kiiit6sek megjelen6se eset6n: orvosi elldtesrkell k6rni.
P335 + P334 A b6rre tapad6 szemcs6ket 6vatosan le kellkef6lni. Hideg vizzel/nedves
kdt6ssel kell hiiteni.
P337 + P313 Ha a szemir.it6ci6 nem mflikel: oruosi elliitest kellk6rni.
P342 + PStl L6gz6si probl6mdk eset6n: forduljon TOXIKOL6GIAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
P370+P376 Tiiz eset6ni Megkell szUntetni a szivergast, ha ez biztonsegosan
megtehet6,
P370 + P378 Ttlz eset6n: az oltashoz ...haszn6land6.
P370 + P380 Tiiz eset6nr Ki kell iiriteni a te iletet.
P370+P380+P375 Tilz eset6n: Ki kell i ir i teni ate i letet. A t(z olt isrt
robban6svesz6ly miatt tevolb6l kell v6gezni.
P37I + P38O + P37 5 Nagyobb t(z 6s nagy mennyis6g eset6n: Ki kell iiriteni a
tertiletet. A tiiz oltesat robban6svesz6ly miatt t;volb6l kell v6gezni.
P401 Tirol6s: ....
P 4O2 Sztuaz hely en taroland6.
P4O3 I'61 szell6z6 helyen teroland6.
P404 Zert ed6nyben teroland6.
P405 Elzarvat6roland6.
P406 Saviill6/saviill6 b6l6sf ... ed6nyben t6roland6.
P407 A rakatok/raklapok kdzdtt t6rk6zt kelt hagyni.
P410 Napf6nyt6l v6dend6,
P411 A tArolesi h6m6rs6klet tegfeljebb ... oCl...oF lehet.
P412 Nem 6rheti 50 oCl122oF h6m6rs6kletet meghatadd h6.
P413 A ... kg/,.. Ib tomeget meghalad6 dmlesztett anyag tarolasi h6m6rs6klete
legfeljebb ... oCl...oF lehet.
P420 Mas anyagokt6l t6vol teroland6.
P422 Tartalma... -ban/-ben teroland6.
P402 + P4O4 SzAraz helyen teroland6. Zdrt ed6nyben teroland6.
P4O3 + P233 f6l szell6z6 helyen tdroland6. Az ed6ny szorosan lezdrva tartand6,
P403 + P235 .J6l szell6z6 helyen t6rolandd. Hfiv<is helyen tartand6.
P410 + P403 Napf6nyt6l v6dend6. J6l szell6z6 helyen tiroland6.



P47O +P412 Napf6nlt6t v6dend6. Nem 6rheti 50 ocl122oF h6m6rs6kletet meghalad6
h6.
P4lI + P235 A tdrolSsi h6m6rs6klet legfeljebb ... oC/...oF tehet. Hiivds helyen
tartand6.
P501 A tartalom/ed6ny elhelyez6se hullad6kk6nt: ...

A CLP Ill. mell6klete sorolja fel a figyeimeztet6 mondatok szabatos
megfogalmazdsiig ahogy meg kell jelennitik a cimk6ken. A cimk6n egy adott nyelv
figyelmeztet6 mondatait csoportba kell foglalni az ug/anazot nyelvii 6vint6zked6sre
vonatkoz6 mondatokkal.

H2O0 Instabil robban6anyagok.
H201 Robban6anyag; teljes tijmeg felrobban6s6nak vesz6lye.
H202 Robban6anyag; kivet6s sflyos vesz6lye.
H203 Robban6anyagj tiiz, robbanes vag]l kivet6s vesz6lye.
H204 Tiiz vagy kivet6s vesz6lye.
H205 Tfz hatesiira a teljes tdmeg felrobbanhat.
H220 Rendkiviil t( zv esz'lyes gAz.
H22L Tiizvesz'lyes Eez.
H222 Rendkiviil tiizvesz6lyes aeroszol.
H2Z3 Tirzv eszely es aeroszol.
HZ24 Rendkivlil tfzvesz6lyes folyad6k 6s 96z.
H225 Fokozottan t(zvesz6lyes folyaddk 6s 96z.
H226 Tfizveszl\yes folyad6k 6s 96z.
H22B T(rzvesz'lyes szilrrd anyag.
H240 H6 hatasera robbanhar.
H241 H6 hatesera megs/ulladhat vagy robbanhat.
H242 H6 hatAsAra meggyulladhat.
I1250 Leveg6vel 6r.intkezve dnmagdt6l meggyullad.
H251 0nmeleged6: meggrulladhat.
H252 Nagymennyis6gben dnmeleged6; meggyulladhat.
H260 Vizzel6rifikezve dngyullad6sra hajlamos tiizvesz6lyes gezokat bocset ki.
H261 Vizzel 6 ntkezve tiizvesz6Iyes gezokat bocsiit ki.
H270 Tiizet okozhat vagy fokozhatja a tiiz intenzites6! oxidel6 hatasu.
H27l Tizetvary robbanest okozhau er6sen oxid6l6 hatasf.
H272 Fokozhatja a tiiz intenzit6s6t; oxiddl6 hat6sti,
HZBo Nyomas ahttl6v6 glzttartalmaz; h6 hat6s6ra robbanhat,
H2B1 M6lyhlitdtt gAzttartalmaz: farymarist vagy s6riil6st okozhat.
H290 F6mekre korroziv hat6sf Iehet.
H300 Lenyelve hatalos.
H301 Lenyelve m6rgez6.
H302 Lenyelve drtalmas.
H304 Lenyelve 6s a l6gutakba keriilve haldlos lehet.



H310 B6rrel 6rintkezve hal6los,
H311 B6rrel 6rintkezve m6rgez6.
H312 B6rrel 6rintkezve ertalmas.
H314 Sflyos 6g6si s6rtil6st 6s szemkiirosodest okoz.
H315 B6rirrit6l6hat6sri.
H317 Allergirs b6rreakci6t velthat ki.
H31B Sriilyos szemkiirosod:lst okoz,
H319 Srilyos szemirritici6t okoz.
H330 Bel6legezve halilos.
H331 Bel6legezvem6rgez6.
H332 Bel6legezve ertalmas.
H334 Belelegezve allergies 6s asztm6s tiineteket, 6s neh6z l6ez 6st okozhat.
H335 L6guti irriteci6t okozhat.
H336 Almossdgot vagy sz6diil6st okozhat.
H340 cenetikai kdrosod,st okozhat < meg kell adni az expozici6s ttvonalat, ha
meggy6z6en bizonyitott, hogy mds expozici6s ftvonal nem okozza a vesz'lyl>.
H341 Feltehef6en genefikai krrosoddsr okoz < meg kell adni az expozici6s rvonalat,
ha megg].r6z6en bizonyitott, hogy mes expozici6s ritvonal nem okozza aveszetyr >,
H350 R6kot okozhat < meg kell adni az expozici6s ritvonalat, ha meggy6zoen
bizonfltot! hogy mas expozici6s rltvonal nem okozza a vesz6lyt >.
H351 Feltehet6en rakot okoz < meg kell adni az expozici6s irrvonalat, ha meggy6z6en
bizonyitott, hoglr mas expozici6s ftvonal nem okozza a vesz6l5rt >,
H360 K6rosithatja a term6kenys6get va$r a sztiletend6 gyermeket < ha ismert, meg
kell adni a konkr6t hatast > < meg kell adni az expozici6s itvonala! ha meggr6z6en
bizonyitott, hogy mas expozici6s ftvonal oem okozza a vesz6lyt >,
H361 Feltehet6en kdrositja a term6kenys6get vagy a szriletend6 gl.,ermeket < ha
ismert, meg kell adni a konkr6t hatdst > < meg kell adni az expozici6s ritvonalal ha
megs/626en bizonyitot! hoS/
mas expozici6s itvonal nem okozza a vesz6lyt >.
H362 A szoptatott gyermeker kdrosithatja.
H370 Kerositja a szeryeket < vagy meg kell adni az dsszes 6 ntett szervet, ha ismertek
> < meg kell adni az expozici6s irtvonalat, hameg6z6enbizonyitot! ho5/ mes
expozici6s fwonal n em okozza a
vesz6llt >.
H371 Kerosithatja a szerveket < vagy meg kell adni az dsszes drintett szervet, ha
ismenek > < meg kell adni az expozici6s ritvonala! ha meggy6z6en bizonyitot! ho$.,
mis expozfci6s itvonal nem okozza a vesz6lyt >.
H372 Ism6tl6d6 vagr hosszabb expozici6 eset6n < meg kell adni az expozici6s
dtvonala! ha meggy6z6en bizonyitott, hogy mds expozici6s ritvonal nem okozza a
vesz6lyt > kiirositja a szerveket < vagy meg kell adni az dsszes 6rintett szervet, ha
ismertek >.
H373 Ism6tl6d6 vagy hosszabb expozici6 eset6n < meg kell adni az expozicids
ftvonalat, ha meggy6z6cn bizonyitot! hogy mes expozici6s irtvonal nem okozza a



veszdlyt > kerosithatja a szerueket > vagy meg kell adni az iisszes 6rintett szervet, ha
ismertek >.
H400 Nagyon m6rgez6 avizi 6l6vilAgra.
H410 Nagyon m6rgez6 avizi 6\6vil|gra, hosszan tart6 karosod6st okoz.
H4ll M6rgez6 avizi 6l6vil6gra, hosszan tart6 kirosoddst okoz.
H412 Artalmas a vizi 6l6vil6gra hosszan tart6 karosod6st okoz.
H413 Hosszan tan6 artaimas hatdst gyakorolhat a vizi 6l6vil6gra.
EUH 001 Sz6raz 6llapotban robbanasvesz6lyes.
EUH 006 Leveg6vel 6rintkezve vagy an6lkiil is robbandsveszdlyes.
EUH 014 Vizzel hevesen reag6l.
EUH 018 A haszn6lat soriin tiizvesz6lyes/robbanasvesz6lyes g6z/leveg6 elegy
keletkezhet.
EUH 019 Robbanesvesz6lyes peroxidokat k6pezhet.
EUH 044 Z rtterben h6 hatisira robbanhat.
ErJH O29 Yizzel'rintkezve m6rgez6 g6zok k6pz6dnek.
EUH 031 Sarwal 6rintkezve m6rgez6 g6zok k6pz6dnek.
EUH 032 Sawal 6rintkezve nagyon m6rgez6 ginokk'pz'dnek.
EUH 066 lsm6tl6dO expozici6 a b6r kisz6raddsdt vagy megrepedez6s6t okozhatja.
EUH 070 Szembe kerii lve m6rgezb.
EUH 071 Mar6 hat6sf a l6gutakra.
EUHO59 Vesz6lyes az 6zonr6tegre.
EUH 201 6lmot taltalmaz. Tilos olyan feliileteken hasznelni, amelyeket gyermekek
szeiukba vehetnek.
EUH 2014 Figyelem! 6lmot tartalmaz.
EUII 202 Cianoakrilet. Vesz6ly! N6hiny mdsodperc alatt a b6rre 6s a szembe ragad,
Gyermekekt6l elzerva tartand6.
EUH 203 Kr6mot [VI) tartalmaz. Allergiis reakci6t vilthat ki.
EUH 204 Izociandtokat tartalmaz. Allersi6s reakci6t v6lthat ki.
EUH205 Epoxid tartalmri vegyiilereketiartalmaz. Allergids reakci6t valthat ki.
EUH 206 Figyeleml Tilos miis term6kekkel egyiitt hasznelni. Vesz6lyes g6zok (kl6rl
szabadulhatnak fel.
EUH 207 Figyelem! Kadmiumot tartalmazl A hasznilat so16n vesz6lycs fiistok
k6pz6dnek L6sd a gy6rt6 Altal kdztjlt informeci6t, Be kell tartani a biztonsesi
el6iresokat.
EUH 208 -t tartalmaz. Allergids reakci6t velthat ki.
EUH 209 A hasznalat sorAn fokozottan tfzvesz6lyess6 valhat,
EUH 209A A hasznelat soran tiizvesz6lyess6 v6lhat.
EUH 210 K6r6sre biztonsdgi adatlap kaphat6.
EUH401 Az emberi eg6szs6g 6s a kdrnyezet vesz6lyeztet6s6nek elkeriil6se 6rdek6ben
be kell tartani a hasznalati utasitds el6irdsait.
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