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1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
Termékformátum : Keverék 
Termék név : 316L rozsdamentes acél 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
1.2.1. Releváns azonosított felhasználások 
Az anyag / keverék felhasználása : Feedstock a 3D fémnyomtatáshoz 
1.2.2. Ellenjavallt felhasználások 
Nincsenek további információk 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Vállalat    
MarkForged, Inc. 
 85 Iskola Szent  
 Watertown MA 02472  
 T: 844-700-1035 (9: 00-18: 00) EST)  
 support@markforged.com  
 www.markforged.com  

 

1.4. Sürgősségi telefonszám 
Segélyhívó szám : +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300/ +(36)-18088425 (Chemtrec) 
 

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Osztályozás Az 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint 
Skin Sens. 1 H317   
A veszélyességi osztályok és a H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. pontot 
  

 

 

2.2. Címkeelemek 
Címkézés Az 1272/2008 / EK rendelet [CLP] 
Veszélyt jelző piktogramok (CLP) : 

 
GHS07 

     

Jelszó (CLP) : Figyelem 
Figyelmeztető mondatok (CLP) : H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
(CLP) 

: P261 - Kerülje a por, füst levegőjét. 
 P272 - A munkahelyen nem szabad szennyezett munkaruha. 
 P280 - Védőkesztyűt, védőruházatot és szemvédőt kell viselni. 
 P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Bő vízzel mossuk le. 
 P321 - Speciális kezelés (lásd ezen adatlap 4. szakaszát).  
 P333 + P313 - Bőrirritáció vagy bőrkiütés esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
 P362 + P364 - A szennyezett ruhát le kell vetni, és újra fel kell mosni. 
 P501 - A tartályt / tartályt veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő helyre kell 
ártalmatlanítani a helyi, regionális, nemzeti és / vagy nemzetközi előírásoknak 
megfelelően.  

 

 

2.3. Egyéb veszélyek 
Egyéb veszélyek, amelyek nem járulnak 
hozzá a besoroláshoz 

: Az expozíció súlyosbíthatja a már meglévő szem-, bőr- vagy légúti állapotokat. A 
feldolgozás során az expozíció legjelentősebb útja a füst belélegzése (légzése).  Ha a 
füstöket belélegezik, olyan állapotot okozhatnak, amely általánosan ismert, mint az 
influenzahez hasonló tünetekkel rendelkező fémes lázas láz. A tünetek 4-12 órát 
késleltethetnek, és hirtelen szomjúság kezdetekor, édes, fémből vagy kellemetlen 
ízből indulnak ki a szájban. Egyéb tünetek lehetnek a felső légúti irritáció, melyet 
köhögés és a nyálkahártya szárazsága, nyugalmi és általános rossz közérzet társul. 
Láz, hidegrázás, izomfájdalom, enyhe vagy súlyos fejfájás, émelygés, alkalmi 
hányás, eltúlzott lelki aktivitás, erős izzadás, túlzott vizelési ingerlés, hasmenés és 

https://markforged.com/%3c/a
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koplalás léphet fel. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek éghető porok. Ha a 
terméket feldolgozzák és porokat generálnak, és gyújtóforrással szétszóródnak, ez 
éghető porrobbanást okozhat. A porszintet tartsa minimálisra és tartsa be a 
vonatkozó előírásokat.  

3. SZAKASZ: Összetétel / információk az összetevőkről 
3.1. anyagok 
Nem alkalmazható 
 

 

3.2. Keverék 
 

 

Név Termékazonosító % Osztályozás Az 1272/2008 / EK 
rendelet [CLP] szerint 

Vas (CAS-No.) 7439-89-6 
(Ek). 215-168-2;231-
096-4 

41 - 70 Nincs besorolva 

Króm (CAS-No.) 7440-47-3 
(Ek). 231-157-5 

16 - 18 Nincs besorolva 

Nikkel (CAS-No.) 7440-02-0 
(Ek). 231-111-4 
(EC Index-No.) 028-
002-00-7 

10 - 14 Skin Sens. 1, H317  
Karc. 2, H351  
STOT RE 1, H372 
Aquatic Chronic 3, H412 

Paraffinviaszok és szénhidrogén viaszok (CAS-No.) 8002-74-2 
(Ek). 232-315-6 

1 - 11 Nincs besorolva 

polipropilén (CAS-No.) 9003-07-0 
(Ek). 618-352-4 

0,5 - 7 Nincs besorolva 

Molibdén (CAS-No.) 7439-98-7 
(Ek). 231-107-2 

2 - 5 Nincs besorolva 

Mangán (CAS-No.) 7439-96-5 
(Ek). 231-105-1 

<= 2 Nincs besorolva 

Szilícium (CAS-No.) 7440-21-3 
(Ek). 231-130-8;240-
968-3 

<= 1 Nincs besorolva 

Foszfor elemi (CAS-No.) 7723-14-0 
(Ek). 231-768-7;918-
594-3 
(EC Index-No.) 015-
002-00-7 

<= 0,05 Pir. Sol. 1, H250  
Akut Tox. 1 (orális), H300  
Akut Tox. 2 (dermális), H310  
Akut Tox. 4 (Belégzés: por, köd), H332  
Skin Corr. 1A, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Acute 1, H400 (M = 1000) 
Aquatic Chronic 3, H412 

Grafit (CAS-No.) 7782-42-5 
(Ek). 231-955-3 

<= 0,03 Nincs besorolva 

Kén (CAS-No.) 7704-34-9 
(Ek). 231-722-6 
(EC Index-No.) 016-
094-00-1 

<= 0,03 Bőrirrit. 2, H315  
Aquatic Chronic 3, H412 

Maleinsavanhidrid (CAS-No.) 108-31-6 
(Ek). 203-571-6 
(EC Index-No.) 607-
096-00-9 

<0,001 Akut Tox. 3 (orális), H301  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Ill. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 1, H372 

 

A H-mondatok teljes szövege: lásd a 16. részt 
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4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések  
 

4.1. Az elsősegély intézkedések leírása 
Elsősegélynyújtási intézkedések általános : Soha ne adjon semmit szájon át egy eszméletlen embernek. Ha rosszul érzi magát, 

forduljon orvoshoz (ha lehetséges, mutassa meg a címkét).  
Belélegzés esetén az elsősegélynyújtási 
intézkedések 

: Tünetek esetén: menjen szabad levegőre és szellőztesse a gyanított területet. Ha a 
légzési nehézség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.  

Elsősegélynyújtási intézkedések bőrre 
jutás után 

: A szennyezett ruházatot távolítsa el. Az érintett területet vízzel legalább 15 percen 
át kell szúrni. Ha az irritáció / bőrkiütés kialakul vagy fennáll, orvosi ellátást kell 
kérni.  

Elsősegély-nyújtási intézkedések szemmel 
való érintkezés után 

: Óvatosan öblítse le vízzel legalább 15 percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha 
jelen van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Az orvoshoz kell fordulni. A 
megolvadt olvadt anyag eltávolítása a szemtől orvosi segítséget igényel.  

Elsősegélynyújtási intézkedések lenyelés 
után 

: Szájat öblíteni. Ne hánytasd magad. Az orvoshoz kell fordulni.  

4.2. A legfontosabb tünetek és hatások, mind akut, mind késleltetve 
Tünetek / hatások : Bőrszenzibilizáció. Normális felhasználási körülmények között nem várható jelentős 

veszély. A feldolgozás vagy a fizikai átalakítás során a pelyhek vagy a por irritálja a 
légutakat, a szemet, a bőrt és ártalmas.  

Belégzés utáni tünetek / hatások : A feldolgozás során az expozíció legjelentősebb útja a por vagy füst belélegzése 
(légzése).  Ha a füstöket belélegezik, olyan állapotot okozhatnak, amely általánosan 
ismert, mint az influenza hasonlító tünetekkel járó fémlázas láz; A tünetek 4-12 órát 
késleltethetnek, és hirtelen szomjúság kezdetekor, édes, fémből vagy kellemetlen 
ízből indulnak ki a szájban. Egyéb tünetek lehetnek a felső légúti irritáció, melyet 
köhögés és a nyálkahártya szárazsága, nyugalmi és általános rossz közérzet társul. 
Láz, hidegrázás, izomfájdalom, enyhe vagy súlyos fejfájás, émelygés, alkalmi 
hányás, eltúlzott lelki aktivitás, erős izzadás, túlzott vizelési ingerlés, hasmenés és 
koplalás léphet fel. Érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Az elhúzódó 
expozíció irritációt okozhat. A nikkel fémpor, ha belélegezhető, gyanús emberi 
rákkeltő anyag, és ismert, hogy belélegezve károsítja a tüdőt.  

Bőrrel való érintkezés után tünetek / 
hatások 

: Allergiás bőrreakciót okozhat. A gázokkal vagy fémporral való érintkezés irritálja a 
bőrt. A forró, olvadt fémmel való érintkezés hőterhelést okozhat. A por irritálja a 
bőrt vagy a szoros ruhával való érintkezést.  

A szemkontaktus utáni tünetek / hatások : A fémfeldolgozás során. A marásból és a fizikai átalakulásból származó porok 
valószínűleg szemirritációt okozhatnak. A termikus bomlásból vagy az olvadt 
anyagból származó füst valószínűleg irritálja a szemet. Mechanikai sérüléseket 
okozhat a repülő részecskék és a darált salak segítségével. Enyhén irritálja a szemet.  

Tünetek / hatások lenyelés után : A lenyelés nem minősül potenciális expozíciós útnak. A lenyelés káros hatásokat 
válthat ki.  
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Krónikus tünetek : A normál használati körülmények között nem várható. Hatalmas formában nincs 
veszély. Ha fizikailag megváltoztatják az olvadt anyagból származó szalagokat, 
szalagokat, porokat vagy füstöket: Króm: Egyes hatvegyértékű krómvegyületek 
bizonyítottan rákkeltőek a munkavállalók epidemiológiai vizsgálatai és állatokon 
végzett kísérleti vizsgálatok alapján. A krónikus (VI) dolgozóknál nagyobb mértékű 
légúti daganat jelentkezett. A króm (VI) -vegyületeknek kitett ipari dolgozóknál 
nagyobb a tüdőrák előfordulása. További részletekért olvassa el az IARC 23. kötetét. 
A vas-oxid por ismételt belélegzése jóindulatú állapotot okozhat a sziderózisnak. 
Mangán: A krónikus expozíció a tüdőszövet gyulladását okozhatja, a tüdő 
hegesedését (tüdőfibrózis). A túlzott mangánszintre való krónikus expozíció sokféle 
pszichiátriai és motoros zavarhoz vezethet, amit manganizmusnak neveznek. 
Molibdén: A molibdén vegyületek krónikus expozíciója gyaníthatóan rákot okoz. A 
vegyületekről ismert, hogy irritációt okoznak a bőrön, a szemen és a 
légzőrendszeren. Krónikus bőrkiütés a kénporhoz fejfájással, szédüléssel, légúti 
irritációval, légzési nehézségekkel, koordinációs zavarokkal, gyorsított impulzussal, 
hipotónia, görcsök és eszméletvesztés kapcsolódik. A kénporokkal való gyakori 
bőrkiütés főként eczema- tikus vagy fekélyes változások formájában okozott 
bőrkárosodást okozott. Szilícium: krónikus bronchitist és szűkületet okozhat. Nikkel: 
A dermatitisz olyan formája lehet, amely nikkel viszketés és bél irritáció, ami 
rendellenességeket, görcsöket és fulladást okozhat. A nikkel fémpor, ha 
belélegezhető, gyanús emberi rákkeltő anyag, és ismert, hogy belélegezve károsítja 
a tüdőt.  

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés szükséges 
Ha kitett vagy érintett, orvoshoz kell fordulni. Ha orvosi tanácsra van szüksége, akkor rendelkezzen terméktartállyal vagy címkével.  

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések   
5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag : Száraz homok; D osztályú oltóanyag (fémpor-tüzek esetén). 
Alkalmatlan oltóanyag : Ne használjon vizet az olvadt anyaggal együtt, hevesen vagy robbanásszerűen 

reagálhat vízzel való érintkezéskor. Ne használjon nehéz vízfolyást. A nagy 
mennyiségű víz használata tüzet okozhat.  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : A termék szállításakor nem gyúlékony, de gyúlékony szilárd anyagokat tartalmaz. 

Ha normál használat során jelentős por keletkezik, a por ezeknek a jellemzőknek is 
megjelenhet.  

Robbanásveszély : Maga a termék nem robbanásveszélyes, de ha por keletkezik, akkor a levegőben 
lebegő porfelhők robbanhatnak. 

Reakcióképesség : Szobahőmérsékleten és normál használati körülmények között stabil. Veszélyes 
reakciók nem fordulnak elő normál körülmények között.  

Veszélyes bomlástermékek tűz esetén : Fémoxidok. Szén-oxidok (CO, CO  2  ). Szénhidrogének. Nitrogén-oxidok. 
Kénvegyületek. Kén-oxidok. Nikkel-oxid. Formaldehid.  

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok 
Óvintézkedések tűz : Vigyázzon, amikor bármilyen vegyi tüzet küzd. 
Tűzoltási utasítások : Ne lélegezze be a füstöket a tüzekből vagy gőzökből a bomlásból. Használjon 

vízpermetet vagy ködöt az expozíciós tartályok hűtésére.  
Védelem a tűzoltás során : A tűzvédelmi területet ne adják megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a 

légzésvédelmet is. 
Egyéb információk : Ne adjon vizet az olvadt anyaghoz, mivel ez robbantást okozhat. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Általános intézkedések : Ne kerüljön a szemébe, a bőrre vagy a ruhára. Kerülje a por belégzését. Kerülje a 

por keletkezését. Ahol lehetséges, az olvadt anyag természetes módon 
megszilárduljon.  

6.1.1. A nem vészhelyzeti személyzet számára 
Védő felszerelés : Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE). 
Vészhelyzeti eljárás : Ne feledje a felesleges személyzetet. 
6.1.2. A sürgősségi reagálók számára 
Védő felszerelés : Fel kell szerelni a tisztító személyzet megfelelő védelmét. 
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Vészhelyzeti eljárás : Amikor a helyszínre érkezik, az első válaszadónak fel kell ismernie a veszélyes áruk 
jelenlétét, védenie kell magát és a lakosságot, biztosítania kell a területet, és amint 
a feltételek lehetővé teszik, képzett személyzet segítségét kérje. Szellőztesse a 
területet.  

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A szennyvízcsatornákba és a nyilvános vizekbe való belépés megakadályozása 

6.3. A tárolás és a tisztítás módszerei és anyagai 
Az elszigetelésre : Tartsa és gyűjtse össze, mint bármilyen szilárd anyagot. Megfelelő akadályokat kell 

tartalmazni a kiömlött anyagokkal, és meg kell előzni a migrációt, és csatornába 
vagy folyókba kell beléptetni. Kerülje a por keletkezését a kiömlések tisztítása 
során.  

A tisztítás módszerei : A kiömlött anyagokat azonnal le kell tisztítani és a hulladékot biztonságosan el kell 
dobni. Hűtsük le az olvadt anyagot a terjedés korlátozása érdekében. Részecskék 
és por esetén: Mechanikus eltávolítás esetén használjon porelnyomót. Tegye vissza 
a terméket porszívózással, lapátolással vagy söpöréssel. A kiömlött anyagot 
megfelelő tárolóedénybe kell ártalmatlanítani. Az elkövetés után lépjen 
kapcsolatba az illetékes hatóságokkal.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd a 8. fejezetet az expozíció ellenőrzése és a személyi védelem tekintetében, valamint a 13. § az ártalmatlanításra vonatkozó 
megfontolásokból 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések 
További veszélyek a feldolgozás során : Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek éghető porok. Ha az anyag tovább 

feldolgozódik, és a por felhalmozódik, akkor éghetõ por koncentrációk 
keletkezhetnek a levegõben, amelyek meggyulladhatnak és robbanást okozhatnak. 
Termikus égési sérülések veszélye az olvadt termékkel érintkezve. Az olvadt fém és 
a víz robbanásveszélyes kombináció lehet.  

A biztonságos kezelésre vonatkozó 
óvintézkedések 

: Kéz és egyéb kitett felületek kímélő szappannal és vízzel mossa le étkezés, ivás vagy 
dohányzás előtt, és munka elhagyásakor. Kerülje a hosszantartó érintkezést a 
szemmel, bőrrel és ruházattal. A bőrt és a szemet érintkezésbe kell kerülni az olvadt 
anyaggal. A gőzöket nem szabad belélegezni az olvadt termékből. Kerülje a por 
belégzését. Kerülje a por keletkezését vagy elterjedését. Használjon megfelelő 
személyi védőfelszerelést (PPE).  

Higiéniai intézkedések : Fogja meg a megfelelő ipari higiéniai és biztonsági eljárásokat. A szennyezett 
ruházatot újrafelhasználás előtt mossa le.  

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetetlenségeket is 
Műszaki intézkedések : Tartsa be a vonatkozó előírásokat. 
Tárolási feltételek : A tartályt tartsa zárva, ha nem használja. Tárolja száraz, hűvös helyen. Tartsa távol 

vagy tartsa távol a közvetlen napfénytől, rendkívül magas vagy alacsony 
hőmérsékletektől és az inkompatibilis anyagoktól. 

Összeférhetetlen anyagok : Lúgok. Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. A fémekkel érintkezõ korrozív 
anyagok gyúlékony hidrogéngázt eredményezhetnek.  

7.3. Meghatározott végfelhasználások 
Feedstock a 3D fémnyomtatáshoz 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem  
8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 

Grafit (7782-42-5) 

Ausztria MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (alveoláris por <1% kvarc, 
belélegezhető frakció) 

Ausztria MAK Rövid időérték (mg / m³) 10 mg / m³ (alveoláris por <1% kvarc, 
belélegezhető frakció) 

Belgium Határérték (mg / m³) 2 mg / m³ (a szálak alveoláris frakció kivételével) 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 

4 mg / m³ (belélegezhető por)  
 10 mg / m³ (teljes por)  
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Grafit (7782-42-5) 

Franciaország VME (mg / m³) 2 mg / m³ (alveoláris frakció) 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  
 5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (minden formában, kivéve a 
grafitszálakat - belélegezhető részecskéket) 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ (lásd UNE EN 481: 1995 a munkahelyi 
légkörről por, belélegezhető frakció) 

Svájc MAK (mg / m³) 2,5 mg / m³ (természetes belélegezhető por)  
 5 mg / m³ (természetes belélegezhető por)  

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (belélegezhető por)  
 4 mg / m³ (belélegezhető por)  

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 30 mg / m³ (számított inhalációs por)  
 12 mg / m³ (számított belélegezhető por)  

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 2 mg / m³ (por) 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2,5 mg / m³ (természetes lélegeztetésű) 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (teljes por) 

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (minden forma, kivéve a szálakat, a 
belélegezhető frakciót) 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (számított - minden forma, kivéve a 
szálakat, belélegezhető frakció) 

Litvánia IPRV (mg / m³) 5 mg / m³ (por) 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 5 mg / m³ (természetes teljes por)  
 2 mg / m³ (természetes belélegezhető por)  
 10 mg / m³ (szintetikus teljes por)  
 4 mg / m³ (szintetikus belélegezhető por)  

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

10 mg / m³ (természetes-összes por)  
 4 mg / m³ (természetes belélegezhető por)  
 15 mg / m³ (szintetikus teljes por)  
 8 mg / m³ (szintetikus belélegezhető por)  

Lengyelország NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (természetes inhalálható frakció)  
 1 mg / m³ (természetes belélegezhető frakció)  

Románia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kvarc <= 5% térfogat, belélegezhető 
frakció) 

Portugália OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (minden formában, kivéve a 
grafitszálakat - belélegezhető frakciót) 

 

Króm (7440-47-3) 

EU IOELV TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ausztria MAK (mg / m³) 2 mg / m³ 

Belgium Határérték (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 2 mg / m³ 

Ciprus OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Franciaország VME (mg / m³) 2 mg / m³ (indikatív határérték) 
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Króm (7440-47-3) 

Franciaország Franciaország - BLV 0,01 mg / g kreatinin Paraméter: Összes króm - 
Közeg: vizelet - Mintavételi idő: fokozva a 
műszakban (Háttérzaj nemkívánatos anyagokra 
(oldható aeroszol))  
 0,03 mg / g kreatinin Paraméter: Összes króm - 
Közeg: vizelet - Mintavételi idő: műszak végén az 
eltolódás vége (Háttérzaj nem érintetlen 
személyeknél (oldható aeroszol))  

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (mg / m³) 

2 mg / m³ (kivéve a név szerint inhalálható 
frakciót) 

Gibraltár Nyolc óra mg / m3 2 mg / m³ 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,5 mg / m3 (belélegezhető részecskék) 

Olaszország OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Lettország Lettország - BLV 10 μg / g kreatinin Paraméter: króm - táptalaj: 
vizelet - mintavételi idő: eltolódás változása 
(referenciaérték a teljes vér króm 
koncentrációjára a foglalkozási expozíció nélküli 
populáció esetében <0,5 μg / l, vizeletben <0,5 
μg / L) 

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ (indikatív határérték) 

Svájc MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető por) 

Svájc OEL vegyi kategória (CH) érzékenyítő 

Hollandia Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 1,5 mg / m³ (számított) 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (por) 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (por) 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Magyarország AK-ERTEK 2 mg / m³ 

Magyarország OEL vegyi kategória (HU) érzékenyítő 

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (számított) 

Litvánia IPRV (mg / m³) 2 mg / m³ 

Luxemburg OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Málta OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 1,5 mg / m³ (számított érték) 

Lengyelország NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Románia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (fémes) 

Románia Románia - BLV 10 μg / g kreatinin Paraméter: Króm - Közeg: 
vizelet - Mintavételi idő: munkaidő alatt  
 30 μg / g kreatinin Paraméter: Króm - Közeg: 
vizelet - Mintavételi idő: munkahét vége  

Szlovénia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (teljes por) 

Portugália OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (indikatív határérték) 
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Króm (7440-47-3) 

Portugália OEL vegyi kategória (PT) A4 - Nem osztályozható emberi rákkeltőként 
 

Vas (7439-89-6) 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ (amely <2% szabad kristályos szilícium-
dioxidot tartalmaz belélegezhető frakció-por, 
belélegezhető frakció) 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 6 mg / m³ (teljes aeroszol) 
 

Mangán (7439-96-5) 

EU IOELV TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Ausztria MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Ausztria MAK Rövid időérték (mg / m³) 2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Belgium Határérték (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Bulgária OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 0,5 mg / m³ 

Franciaország VME (mg / m³) 1 mg / m³ (füst) 

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (mg / m³) 

0,2 mg / m³ (Az embrionális vagy magzati 
károsodás kockázata kizárható AGW és BGW 
értékek figyelembevételével - belélegezhető 
frakció)  
 0,02 mg / m³ (Az embrionális vagy magzati 
károsodás kockázata kizárható AGW és BGW 
értékek figyelembevételével - belélegezhető 
frakció)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,02 mg / m³ (belélegezhető részecskék)  
 0,1 mg / m3 (belélegezhető részecskék)  

Lettország OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,05 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,05 mg / m³ (lásd UNE EN 481: 1995 a 
munkahelyi légkörben bejutó frakcióról)  

Svájc MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető por) 

Svájc Svájc - BLV 20 μg / l Paraméter: Mangán - Közepes: teljes vér 
- Mintavételi idő: eltolódás vége és több eltolás 
után (hosszú távú expozíció esetén) 

Hollandia Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Hollandia Grenswaarde TGG 15 MIN (mg / m³) 0,05 mg / m³ (belélegezhető) 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³  
 0,05 mg / m³  

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³  
 0,15 mg / m³ (számított)  

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,2 mg / m3 (belélegezhető, por, füst és por)  
 0,05 mg / m³ (belélegezhető, por, füst és por)  

Észtország OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (teljes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por)  

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető por)  
 0,02 mg / m³ (belélegezhető por)  

Magyarország AK-ERTEK 5 mg / m³ 

Magyarország CK-ERTEK 20 mg / m³ 
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Mangán (7439-96-5) 

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (füst, belélegezhető frakció)  
 0,02 mg / m³ (füst, belélegezhető frakció)  

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 0,06 mg / m³ (számított füst, belélegezhető 
frakció)  
 0,6 mg / m³ (számított)  
 0,6 mg / m³ (számított füst, belélegezhető 
frakció)  
 3 mg / m3 (füst)  

Litvánia IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Málta OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,05 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

0,6 mg / m³ (számított számítás - belélegezhető 
frakció)  
 0,15 mg / m³ (kiszámított érték-belélegezhető 
frakció)  

Lengyelország NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 0,05 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Románia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Románia OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Románia Románia - BLV 10 μg / l Paraméter: Mangán - Közeg: vizelet - 
Mintavételi idő: eltolódás vége 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Szlovénia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Szlovénia OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető por)  
 0,05 mg / m³ (belélegezhető por)  

Portugália OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
 

Molibdén (7439-98-7) 

 Belső OEL 5 mg / m³ (molibdén (Mo), oldható vegyületek) 

Ausztria MAK (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció) 

Ausztria MAK Rövid időérték (mg / m³) 20 mg / m3 (belélegezhető frakció) 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető részecskék)  
 3 mg / m³ (belélegezhető szemcsés anyag)  

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  
 3 mg / m³ (lásd az UNE EN 481: 1995-at a 
munkahelyi légkörben bejutó frakcióról)  

Svájc MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (belélegezhető por) 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (teljes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por)  

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Litvánia IPRV (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  
 5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 5 mg / m³  

Lengyelország NDS (mg / m³) 4 mg / m³ 

Lengyelország NDSCh (mg / m³) 10 mg / m³ 
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Molibdén (7439-98-7) 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  
 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 10 mg / m³ (teljes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por)  

Portugália OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  
 3 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

 

Foszfor elemi (7723-14-0) 

Ausztria MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Ausztria MAK Rövid időérték (mg / m³) 0,2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 0,1 mg / m³ 

Horvátország KGVI (rövid távtartó határérték) (ppm) 0,3 ppm 

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (mg / m³) 

0,01 mg / m³ (Az embrió vagy a magzat 
károsodásának kockázata kizárható az AGW és a 
BGW értékek figyelembevételével - 
belélegezhető frakció) 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Görögország OEL STEL (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 0,03 mg / m³ 

Svájc KZGW (mg / m³) 0,02 mg / m³ (belélegezhető por) 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Magyarország AK-ERTEK 0,1 mg / m³ 

Magyarország CK-ERTEK 0,1 mg / m³ 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,3 mg / m³ (számított érték) 

Románia OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Románia OEL STEL (mg / m³) 0,15 mg / m³ 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (fehér, sárga por) 

Szlovákia NPHV (Hraničná) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (sárga, fehér) 

Szlovénia OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Szlovénia OEL STEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ (belélegezhető frakció) 
 

Kén (7704-34-9) 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ 

Litvánia IPRV (mg / m³) 6 mg / m³ 

Litvánia OEL vegyi kategória (LT) Fibrogén anyag 

Románia OEL STEL (mg / m³) 15 mg / m³ (por) 
 

Szilícium (7440-21-3) 

Belgium Határérték (mg / m³) 10 mg / m³ 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 

10 mg / m³ (teljes por)  
 4 mg / m³ (belélegezhető por)  

Franciaország VME (mg / m³) 10 mg / m³ 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  
 5 mg / m³ (belélegezhető frakció)  

Svájc MAK (mg / m³) 3 mg / m³ (belélegezhető por) 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (belélegezhető por)  
 4 mg / m³ (belélegezhető por)  

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 12 mg / m³ (számított belélegezhető por) 

Egyesült Királyság WEL STEL (ppm) 30 ppm (számított inhalálható por) 
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Szilícium (7440-21-3) 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³  
 5 mg / m³ (belélegezhető por)  

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 4 mg / m³ (belélegezhető por)  
 10 mg / m3 (teljes belélegezhető por)  

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (számított belélegezhető por)  
 12 mg / m³ (számított összes belélegezhető por)  

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (a Nuisance por határértékével 
megegyező) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

20 mg / m³ (a Nuisance por határértékével 
megegyező) 

 

Polipropilén (9003-07-0) 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (por) 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ (por) 

Litvánia IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (nem stabilizált) 
 

Paraffinviaszok és szénhidrogén viaszok (8002-74-2) 

Belgium Határérték (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 2 mg / m³ (füst) 

Horvátország KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m3) 6 mg / m³ (füst) 

Franciaország VME (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Görögország OEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (füst) 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 2 mg / m³ 

Svájc MAK (mg / m³) 2 mg / m³ (belélegezhető por) 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (füst) 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 1 mg / m³ (füst) 

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (belélegezhető por) 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 4 mg / m³ (érték kiszámított füst) 

Lengyelország NDS (mg / m³) 2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Románia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Románia OEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (füst) 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 

Szlovákia NPHV (Hraničná) (mg / m³) 6 mg / m³ (füst) 

Portugália OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (füst) 
 

Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

Ausztria MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Ausztria MAK (ppm) 0,1 ppm 

Ausztria MAK Rövid időérték (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Ausztria MAK Rövid időérték (ppm) 0,2 ppm 
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Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

Ausztria OEL kémiai kategória (AT) Légzőszervi szenzibilizáló, bőrérzékenyítő 

Belgium Határérték (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Belgium Határérték (ppm) 0,1 ppm 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 1 mg / m³ 

Horvátország KGVI (rövid távtartó határérték) (ppm) 3 ppm 

Franciaország VLE (mg / m³) 1 mg / m³ 

Franciaország OEL vegyi kategória (FR) érzékenyítő 

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (mg / m³) 

0,081 mg / m³ (Az embrionális vagy magzati 
károsodás kockázata kizárható AGW és BGW 
értékek figyelembevételével) 

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (ppm) 

0,02 ppm (Az embrionális vagy magzati 
károsodás kockázata kizárható AGW és BGW 
értékek figyelembevételével) 

Németország TRGS 900 vegyi kategóriában Légzőszervi szenzibilizáció, bőrszenzibilizáció 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Görögország OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,01 mg / m³ (belélegezhető frakció és gőz) 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 0,4 mg / m³ 

Spanyolország VLA-ED (ppm) 0,1 ppm 

Spanyolország OEL vegyi kategória (ES) érzékenyítő 

Svájc KZGW (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Svájc KZGW (ppm) 0,1 ppm 

Svájc MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Svájc MAK (ppm) 0,1 ppm 

Svájc OEL vegyi kategória (CH) érzékenyítő 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Egyesült Királyság WEL vegyi kategória Képes foglalkozási asztmát okozni 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Cseh Köztársaság OEL vegyi kategória (CZ) érzékenyítő 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (ppm) 0,1 ppm 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Észtország OEL TWA (ppm) 0,3 ppm 

Észtország OEL STEL (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Észtország OEL STEL (ppm) 0,6 ppm 

Észtország OEL vegyi kategória (ET) érzékenyítő 

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Finnország HTP-érték (8h) (ppm) 0,1 ppm 

Finnország OEL mennyezet (mg / m³) 0,81 mg / m³ 

Finnország OEL mennyezet (ppm) 0,2 ppm 

Magyarország AK-ERTEK 0,4 mg / m³ 

Magyarország CK-ERTEK 0,4 mg / m³ 

Magyarország OEL vegyi kategória (HU) érzékenyítő 

Írország OEL (8 óra ref) (ppm) 0,01 ppm (belélegezhető frakció és gőz) 
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Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

Írország OEL (15 perc ref) (ppm) 0,03 ppm (számított inhalálható frakció és gőz) 

Írország OEL kémiai kategória (IE) érzékenyítő 

Litvánia IPRV (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Litvánia IPRV (ppm) 0,3 ppm 

Litvánia TPRV (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Litvánia TPRV (ppm) 0,6 ppm 

Litvánia OEL vegyi kategória (LT) érzékenyítő 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Norvégia Grenseverdier (AN) (ppm) 0,2 ppm 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 2,4 mg / m³ (számított érték) 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 0,6 ppm (számított érték) 

Norvégia OEL vegyi kategória (NO) Szenzibilizáló anyag 

Lengyelország NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Lengyelország NDSCh (mg / m³) 1 mg / m³ 

Románia OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Románia OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

Románia OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Románia OEL STEL (ppm) 0,75 ppm 

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Szlovákia NPHV (priemerná) (ppm) 0,1 ppm 

Szlovákia OEL vegyi kategória (SK) érzékenyítő 

Szlovénia OEL TWA (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Szlovénia OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Szlovénia OEL STEL (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Szlovénia OEL STEL (ppm) 0,1 ppm 

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,05 ppm 

Svédország Kortidsvärde (KTV) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Svédország Kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,1 ppm 

Svédország OEL vegyi kategória (SE) érzékenyítő 

Portugália OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Portugália OEL vegyi kategória (PT) Sensitizer, A4 - Nem osztályozható emberi 
rákkeltőként 

 

Nem szabályozott részecskék (PNOR) 

Belgium Határérték (mg / m³) 3 mg / m³ (alveoláris frakció)  
 10 mg / m3 (belélegezhető frakció)  

Franciaország VME (mg / m³) 10 mg / m3 (restriktív határérték-belélegezhető)  
 5 mg / m³ (restriktív határ-alveoláris frakció)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3  Belélegezhető frakció  
 10 mg / m  3  Teljes por  

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 10 mg / m³ (az oldható és oldhatatlan kifejezések 
a vízzel inhalálható frakcióra vonatkoznak)  
 3 mg / m³ (az oldható és oldhatatlan kifejezések 
a vízzel bevihető frakcióra vonatkoztatva 
értendők)  

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 10 mg / m³ (teljes inhalálható)  
 4 mg / m³ (belélegezhető)  
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Nem szabályozott részecskék (PNOR) 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (számított összes belélegezhető)  
 12 mg / m³ (számított-belélegezhető)  

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (teljes por)  
 5 mg / m³ (belélegezhető por)  

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (számított érték - összes por)  
 10 mg / m³ (érték kiszámított-belélegezhető por)  

Szlovákia NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Portugália OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (belélegezhető frakció, 
azbeszttartalmú szemcsés anyag és <1% 
kristályos szilícium-dioxid)  
 3 mg / m³ (belélegezhető frakció, azbesztet nem 
tartalmazó részecskék és <1% kristályos szilícium-
dioxid)  

 

Nikkel (7440-02-0) 

Ausztria TELK TRK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (por, belélegezhető frakció) 

Ausztria OEL kémiai kategória (AT) A1 csoport: Rákkeltő por / aeroszol, Légzőszervi 
szenzibilizáló por, Bőrérzékenység 

Belgium Határérték (mg / m³) 1 mg / m³ 

Bulgária OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Bulgária Bulgária - BLV 45 μg / l Paraméter: nikkel - közepes: vizelet - 
mintavételi idő: több műszak elteltével 

Horvátország GVI (mg / m³) (granična vrijednost 
izloženosti) 0,5 mg / m³ 

Horvátország OEL vegyi kategória (HR) Karcinogén kategória 3 

Franciaország VME (mg / m³) 1 mg / m³  
 1 mg / m³ (fémrácsok)  

Franciaország OEL vegyi kategória (FR) Karcinogén kategória 2 

Németország TRGS 900 Munkahelyi expozíciós 
határérték (mg / m³) 

0,006 mg / m³ 

Németország TRGS 900 vegyi kategóriában Bőrszenzibilizáció 

Görögország OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 1,5 mg / m³ (belélegezhető részecskék) 

Lettország OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Spanyolország VLA-ED (mg / m3) 1 mg / m³ (a REACH szerinti gyártási, 
kereskedelmi és felhasználási korlátozások) 

Spanyolország OEL vegyi kategória (ES) érzékenyítő 

Svájc MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető por) 

Svájc OEL vegyi kategória (CH) C2 kategória rákkeltő, szenzibilizáló 

Svájc Svájc - BLV 45 μg / l Paraméter: nikkel - közepes: vizelet - 
mintavételi idő: eltolódás vége és több eltolás 
után (hosszú távú expozíció esetén) 

Egyesült Királyság WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Egyesült Királyság WEL STEL (mg / m³) 1,5 mg / m³ (számított) 

Egyesült Királyság WEL vegyi kategória A bőr felszívódásának lehetősége 

Cseh Köztársaság Expoziční limity (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Cseh Köztársaság OEL vegyi kategória (CZ) érzékenyítő 

Cseh Köztársaság Cseh Köztársaság - BLV 0,077 μmol / mmol kreatinin Paraméter: nikkel - 
közepes: vizelet - mintavételi idő: diszkréció  
 0,04 mg / g kreatinin Paraméter: nikkel - 
közepes: vizelet - mintavételi idő: diszkréció  
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Nikkel (7440-02-0) 

Dánia Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (por és por) 

Észtország OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Észtország OEL vegyi kategória (ET) érzékenyítő 

Finnország HTP-érték (8h) (mg / m³) 0,01 mg / m³ (belélegezhető por) 

Finnország Finnország - BLV 0,1 μmol / l Paraméter: nikkel - közepes: vizelet - 
mintavételi idő: a munkanap vagy az expozíciós 
idő elteltével történő eltolás után 

Magyarország MK-ERTEK 0,1 mg / m³ 

Magyarország OEL vegyi kategória (HU) Rákkeltő anyag, szenzibilizáló 

Írország OEL (8 óra ref) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Írország OEL (15 perc ref) (mg / m3) 1,5 mg / m³ (számított) 

Írország OEL kémiai kategória (IE) érzékenyítő 

Litvánia IPRV (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Litvánia OEL vegyi kategória (LT) Rákkeltő, érzékenyítő 

Norvégia Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Norvégia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,15 mg / m³ (számított érték) 

Norvégia OEL vegyi kategória (NO) Rákkeltő, Lehetséges reproduktív veszély, 
Szenzibilizáló anyag 

Lengyelország NDS (mg / m³) 0,25 mg / m³ 

Románia OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Románia OEL STEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Románia OEL vegyi kategória (RO) Rákot valószínűsíthetően okozó anyagok 

Románia Románia - BLV 3 μg / l Paraméter: nikkel - közepes: vizelet - 
mintavételi idő: eltolódás vége (SCOEL) 

Szlovákia Szlovákia - BLV 0,03 mg / l Paraméter: Nikkel - Közepes: vér - 
Mintavételi idő: expozíció vége vagy munkahelyi 
eltolódás 

Szlovénia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Szlovénia OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Szlovénia OEL vegyi kategória (SL) 2. kategória 

Svédország Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (teljes por) 

Svédország OEL vegyi kategória (SE) érzékenyítő 

Portugália OEL TWA (mg / m³) 1,5 mg / m³ (belélegezhető frakció) 

Portugália OEL vegyi kategória (PT) A5 - Nem feltett egy emberi rákkeltő anyag 
 

 

8.2. Expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzés : A megfelelő szem- / testápoló berendezést a lehetséges expozíció közelében kell 

elhelyezni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, különösen zárt térben. Por és 
részecske esetén: Használjon helyi kipufogó vagy általános hígítású szellőzést vagy 
egyéb elnyomási módszereket, hogy a porszintet az expozíciós határérték alatt 
tartsa. Az erőművet megfelelő porgyűjtő eszközökkel kell felszerelni. Javasoljuk, 
hogy az összes porelzáró berendezés, mint például a helyi elszívó szellőztetés és az 
anyag szállítására szolgáló rendszerek kezelése során a termék robbanásveszélyes 
szellőzőket vagy robbanás-elnyomó rendszert vagy oxigénhiányos környezetet 
tartalmaz. Megfelelő földelési eljárásokat kell alkalmazni a statikus elektromosság 
elkerülése érdekében. Robbanásbiztos berendezést használjon. Győződjön meg 
arról, hogy minden nemzeti / helyi előírás betartásra került.  
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Egyéni védőeszközök : Kesztyűt. Védőruházat. Védőszemüveg.  

   
Anyagok védőruházathoz : Kémiailag ellenálló anyagok és szövetek. 
Kézvédelem : Viseljen védőkesztyűt. 
Szem- és arcvédelem : Kémiai védőszemüveg. 
Bőr- és testvédelem : Megfelelő védőruházatot kell viselni. 
Légzésvédelem : Ha az expozíciós határértékeket túllépik, vagy irritáció tapasztalható, el kell viselni a 

jóváhagyott légzőkészüléket. Nem kielégítő szellőzés, oxigénhiányos légkör, vagy 
ahol az expozíciós szintek nem ismertek, kopásálló légzésvédelem szükséges.  

Környezeti expozíció ellenőrzése : Kerülje el a környezetbe jutást. 
Egyéb információk : Használat közben ne eszik, inni vagy dohányozzon. 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Fizikai állapot : Szilárd 

  

Szín : Szürke hengeres pellet 
  

Szag : Enyhe 
  

Szagküszöb : Nincs elérhető adat 
  

pH : Nincs elérhető adat 
  

Párolgási sebesség : Nincs elérhető adat 
    

Olvadáspont : 99 - 400 ° C (210,2 - 752 ° F) 
  

Fagypont : Nincs elérhető adat 
  

Forráspont : Nincs elérhető adat 
  

Lobbanáspont : Nincs elérhető adat 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Bomlási hőmérséklet : 275-475 ° C (527-887 ° F) 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nincs elérhető adat 
  

Gőznyomás : Elhanyagolható 
  

Relatív gőz sűrűsége 20 ° C-on : Nincs elérhető adat 
  

Relatív sűrűség : 5,2 
    

Oldhatóság : Víz: Nem oldódik 
  

Megoszlási hányados: n-oktanol / víz : Nincs elérhető adat 
     

Viszkozitás : Nincs elérhető adat 
    

Robbanásveszélyes tulajdonságok : Nincs elérhető adat 
  

Oxidáló tulajdonságok : Nincs elérhető adat 
  

Robbanási határok : Nincs elérhető adat 
  

9.2. Egyéb információk 
Nincsenek további információk 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakcióképesség 
Szobahőmérsékleten és normál használati körülmények között stabil. Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál körülmények 
között.  

10.2. Kémiai stabilitás 
Az ajánlott kezelési és tárolási feltételek mellett stabil (lásd a 7. szakaszt). 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes polimerizáció nem fordul elő. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Óvja a nedvességtől. Összeférhetetlen anyagok. Por felhalmozódása (a robbanásveszély minimalizálása érdekében). Közvetlen 
napfény, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet, valamint összeférhetetlen anyagok.  

10.5. Összeférhetetlen anyagok 
Lúgok. Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. A fémekkel érintkezõ korrozív anyagok gyúlékony hidrogéngázt 
eredményezhetnek.  
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10.6. Veszélyes bomlástermékek 
A normál használati körülmények között nem várható. Hőbomlás generál: Fémoxidok. Irritáló füstök. Formaldehid.  

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem 

teljesülnek) 
 

 

Króm (7440-47-3) 

LD50 orális patkány > 5000 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (Dust / Mist - mg 
/ l / 4h) 

> 5,41 mg / l / 4 óra 

 

Vas (7439-89-6) 

LD50 orális patkány 98,6 g / kg 
 

Mangán (7439-96-5) 

LD50 orális patkány > 2000 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (Dust / Mist - mg 
/ l / 4h) 

> 5,14 mg / l / 4 óra 

 

Molibdén (7439-98-7) 

LD50 orális patkány > 2000 mg / kg 

LD50 dermális patkány > 2000 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (Dust / Mist - mg 
/ l / 4h) 

> 3,92 mg / l / 4 óra 

 

Foszfor elemi (7723-14-0) 

LD50 orális patkány 3030 μg / kg 

LD50 dermális patkány 100 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (mg / l) 4,3 mg / l (Expozíciós idő: 1 óra) 
 

Kén (7704-34-9) 

LD50 orális patkány > 3000 mg / kg 

LD50 dermális nyúl > 2000 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (mg / l) > 9,23 mg / l / 4 óra 
 

Szilícium (7440-21-3) 

LD50 orális patkány 3160 mg / kg 
 

Paraffinviaszok és szénhidrogén viaszok (8002-74-2) 

LD50 orális patkány > 5000 mg / kg 

LD50 dermális nyúl > 3600 mg / kg 
 

Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

LD50 orális patkány 235 mg / kg 

LD50 orális 400 mg / kg 

LD50 dermális nyúl 2620 mg / kg 
 

Nikkel (7440-02-0) 

LD50 orális patkány > 9000 mg / kg 

LC50 inhalációs patkány (mg / l) > 10,2 mg / l (Expozíciós idő: 1 óra) 
 

Bőrkorrózió / irritáció : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Súlyos szemkárosodás / irritáció : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Allergiás bőrreakciót okozhat. 
Csírasejt-mutagenitás : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 

kritériumok nem teljesülnek) 
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Rákkeltő : Nincs besorolva. (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek)  

 

 

Króm (7440-47-3) 

IARC csoport 3 
 

Polipropilén (9003-07-0) 

IARC csoport 3 
 

Nikkel (7440-02-0) 

IARC csoport 2B 

Nemzeti Toxikológiai Program (NTP) 
állapot 

Ésszerűen vélhetően emberi rákkeltő. 

 

Reprodukciós toxicitás : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

STOT-egyszeri expozíció : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 

 

STOT ismételt expozíció : Nincs besorolva. (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek)  

 

 

Aspirációs veszély : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 

Tünetek / sérülések Belélegzés után : A feldolgozás során az expozíció legjelentősebb útja a por vagy füst 
belélegzése (légzése). Ha a füstöket belélegezik, olyan állapotot 
okozhatnak, amely általánosan ismert, mint az influenzahez hasonló 
tünetekkel rendelkező fémes lázas láz. A tünetek 4-12 órát 
késleltethetnek, és hirtelen szomjúság kezdetekor, édes, fémből vagy 
kellemetlen ízből indulnak ki a szájban. Egyéb tünetek lehetnek a felső 
légúti irritáció, melyet köhögés és a nyálkahártya szárazsága, nyugalmi 
és általános rossz közérzet társul. Láz, hidegrázás, izomfájdalom, enyhe 
vagy súlyos fejfájás, émelygés, alkalmi hányás, eltúlzott lelki aktivitás, 
erős izzadás, túlzott vizelési ingerlés, hasmenés és koplalás léphet fel. 
Érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Az elhúzódó 
expozíció irritációt okozhat. A nikkel fémpor, ha belélegezhető, gyanús 
emberi rákkeltő anyag, és ismert, hogy belélegezve károsítja a tüdőt.  

Tünetek / sérülések bőrrel való érintkezés után : Allergiás bőrreakciót okozhat. A gázokkal vagy fémporral való 
érintkezés irritálja a bőrt. A forró, olvadt fémmel való érintkezés 
hőterhelést okozhat. A por irritálja a bőrt vagy a szoros ruhával való 
érintkezést.  

Tünetek / sérülések szemmel való érintkezés után : A fémfeldolgozás során. A marásból és a fizikai átalakulásból származó 
porok valószínűleg szemirritációt okozhatnak. A termikus bomlásból 
vagy az olvadt anyagból származó füst valószínűleg irritálja a szemet. 
Mechanikai sérüléseket okozhat a repülő részecskék és a darált salak 
segítségével. Enyhén irritálja a szemet.  

Tünetek / sérülések Lenyelés után : A lenyelés nem minősül potenciális expozíciós útnak. A lenyelés káros 
hatásokat válthat ki.  
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Krónikus tünetek : A normál használati körülmények között nem várható. Hatalmas 
formában nincs veszély. Ha fizikailag megváltoztatják az olvadt 
anyagból származó szalagokat, szalagokat, porokat vagy füstöket: 
Króm: Egyes hatvegyértékű krómvegyületek bizonyítottan rákkeltőek a 
munkavállalók epidemiológiai vizsgálatai és állatokon végzett kísérleti 
vizsgálatok alapján. A krónikus (VI) dolgozóknál nagyobb mértékű légúti 
daganat jelentkezett. A króm (VI) -vegyületeknek kitett ipari 
dolgozóknál nagyobb a tüdőrák előfordulása. További részletekért 
olvassa el az IARC 23. kötetét. A vas-oxid por ismételt belélegzése 
jóindulatú állapotot okozhat a sziderózisnak. Mangán: A krónikus 
expozíció a tüdőszövet gyulladását okozhatja, a tüdő hegesedését 
(tüdőfibrózis). A túlzott mangánszintre való krónikus expozíció sokféle 
pszichiátriai és motoros zavarhoz vezethet, amit manganizmusnak 
neveznek. Molibdén: A molibdén vegyületek krónikus expozíciója 
gyaníthatóan rákot okoz. A vegyületekről ismert, hogy irritációt 
okoznak a bőrön, a szemen és a légzőrendszeren. Krónikus bőrkiütés a 
kénporhoz fejfájással, szédüléssel, légúti irritációval, légzési 
nehézségekkel, koordinációs zavarokkal, gyorsított impulzussal, 
hipotónia, görcsök és eszméletvesztés kapcsolódik. A kénporokkal való 
gyakori bőrkiütés főként eczema- tikus vagy fekélyes változások 
formájában okozott bőrkárosodást okozott. Szilícium: krónikus 
bronchitist és szűkületet okozhat. Nikkel: A dermatitisz olyan formája 
lehet, amely nikkel viszketés és bél irritáció, ami rendellenességeket, 
görcsöket és fulladást okozhat. A nikkel fémpor, ha belélegezhető, 
gyanús emberi rákkeltő anyag, és ismert, hogy belélegezve károsítja a 
tüdőt.  

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. toxicitás 
Ökológia - általános : Nincs besorolva. Ez a termék olyan komponenseket tartalmaz, amelyek 

környezetileg veszélyesek, a kis forgácsok és a feldolgozás alatt álló por nagyon 
mérgező lehet a vízi élővilágra.  

 
 

Mangán (7439-96-5) 

NOEC krónikus hal 3,6 mg / l (Expozíciós idő: 96h; Faj: Oncorhynchus mykiss) 
 

Foszfor elemi (7723-14-0) 

LC50 hal 1 33,2 mg / l Vörösfoszfor (expozíciós idő: 96 óra - Danio rerio [statikus] faj) 

EC50 Daphnia 1 0,03 mg / l (Expozíciós idő: 48 óra - Faj: Daphnia magna) 

LC50 halak 2 0,001 - 0,004 mg / l (Expozíciós idő: 96 óra - Faj: Lepomis macrochirus [statikus]) 

EC50 Daphnia 2 0,025 - 0,037 mg / l (Expozíciós idő: 48 óra - Faj: Daphnia magna [Statikus]) 
 

Kén (7704-34-9) 

LC50 hal 1 866 mg / l (Expozíciós idő: 96 h - Faj: Brachydanio rerio [statikus]) 

EC50 Daphnia 1 736 mg / l (Expozíciós idő: 48 óra - Faj: Daphnia magna) 

LC50 halak 2 14 mg / l (Expozíciós idő: 96 h - Faj: Lepomis macrochirus [statikus]) 
 

Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

LC50 hal 1 75 mg / l 

NOEC krónikus algák 150 mg / l 
 

Nikkel (7440-02-0) 

LC50 hal 1 100 mg / l (Expozíciós idő: 96 óra - Faj: Brachydanio rerio) 

EC50 Daphnia 1 121,6 μg / l (Expozíciós idő: 48 óra - Faj: Ceriodaphnia dubia [statikus]) 

LC50 halak 2 15,3 mg / l 

EC50 Daphnia 2 1 mg / l (Expozíciós idő: 48 óra - Faj: Daphnia magna [Statikus]) 

EC50 egyéb vízi élőlények 2 0,174 (0,174 - 0,311) mg / l (Expozíciós idő: 96 óra - Faj: Pseudokirchneriella 
subcapitata [statikus]) 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

316L rozsdamentes acél  

Perzisztencia és lebonthatóság Nincs megállapítva. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

316L rozsdamentes acél  

Bioakkumulációs képesség Nincs megállapítva. 
 

Foszfor elemi (7723-14-0) 

BCF hal 1 <200 
 

Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

BCF hal 1 (Hidrolízis) 
 

12.4. A talajban való mobilitás 
Nincsenek további információk 
 

12.5. A PBT és a vPvB értékelésének eredményei 
Nincsenek további információk 
 

12.6. Egyéb káros hatások 
Egyéb információk : Kerülje el a környezetbe jutást. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A termék / csomagolás elhelyezésére 
vonatkozó ajánlások 

: A tartályokat / tartályokat a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak 
megfelelően kell megsemmisíteni. 

További információ : A tartály veszélyes maradhat üresen. Tartsa be az összes óvintézkedést.  
Ökológia - hulladékanyagok : Kerülje el a környezetbe jutást. 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 
Az itt megadott szállítási leírások az SDS létrehozásának időpontjában meghatározott feltételezésekkel összhangban készültek, és 
számos olyan változó alapján változhatnak, amelyek az SDS kiállításának idején vagy esetleg nem ismertek. 
Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. ENSZ szám 
Nem szabályozott szállítás 

14.2. Az ENSZ hajózási neve 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  

14.3. Szállítási veszélyességi osztály (ok) 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  

14.4. Csomagoló csoport 
Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  Nem alkalmazható  

14.5. Környezeti veszélyek 
Veszélyes a 
környezetre: Nem 

Veszélyes a 
környezetre: Nem 
Tengeri szennyező 
anyag: Nem 

Veszélyes a 
környezetre: Nem 

Veszélyes a 
környezetre: Nem 

Veszélyes a 
környezetre: Nem 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nincsenek további információk 

14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL II. Mellékletének és az IBC kódexnek megfelelően 
Nem alkalmazható 
 

 

15. SZAKASZ: Szabályozási információk 
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / 
jogszabályok 
15.1.1. EU-előírások 
 
 

Az 1907/2006 / EK REACH rendelet XVII. Melléklete szerint nincsenek alkalmazandó korlátozások. Az összes anyag szerepel a listán  
t  EGK-jegyzék EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása)  
Nem tartalmaz anyagot a REACH jelöltlistán 
Nem tartalmaz REACH XIV. Melléklet szerinti anyagokat 
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Grafit (7782-42-5) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Króm (7440-47-3) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Vas (7439-89-6) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Mangán (7439-96-5) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Molibdén (7439-98-7) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Foszfor elemi (7723-14-0) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Kén (7704-34-9) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Szilícium (7440-21-3) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Paraffinviaszok és szénhidrogén viaszok (8002-74-2) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Maleinsav-anhidrid (108-31-6) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

Nikkel (7440-02-0) 

Az EGK-jegyzékben szereplő EINECS (a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai nyilvántartása) 
 

15.1.2. Nemzeti előírások 
Nincsenek további információk 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek   

16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Az előkészítés vagy a legújabb 
felülvizsgálat időpontja 

: 13/12/2018 

Adatforrások : A biztonsági adatlap kiadásában és felhasználásában kapott információk és adatok 
az adatbázis-előfizetésekből, a hivatalos kormányzati szabályozói webhelyekről, a 
termék / összetevők gyártója vagy szállítói specifikus információiból és / vagy olyan 
erőforrásokból származhatnak, amelyek az anyagspecifikus adatokat és a GHS 
szerinti osztályozásokat tartalmazzák a GHS későbbi elfogadása. 

Egyéb információk : Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) és annak 2015/830 (EU) rendelet módosítása 
szerint 

 
 

A H- és EUH-nyilatkozatok teljes szövege: 

 Akut Tox. 1 (Orális) Akut toxicitás (orális), 1. kategória 

 Akut Tox. 2 (bőrön át) Akut toxicitás (dermális), 2. kategória 

 Akut Tox. 3 (Orális) Akut toxicitás (orális), 3. kategória 

 Akut Tox. 4 (Belégzés: por, köd) Akut toxicitás (belégzés: por, köd) 4. kategória 

 Vízi akut 1 Veszélyes a vízi környezetre - Akut veszély, 1. kategória 

 Vízi krónikus 3 Veszélyes a vízi környezetre - krónikus veszély, 3. kategória 

 Karc. 2 Karcinogenitás, 2. kategória 

 Eye Dam. 1 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció, 1. kategória 

 Pir. Sol. 1 Pyorphoric Solids, 1. kategória 

 Ill. Sens. 1 Légzőszervi szenzibilizáció, 1. kategória 

 Skin Corr. 1A Bőrkorrózió / irritáció, 1A 

 Skin Corr. 1B Bőrkorrózió / irritáció, 1B kategória 

 Bőrirrit. 2 Bőrkorrózió / irritáció, 2. kategória 

 Skin Sens. 1 Bőrszenzibilizáció, 1. kategória 

 STOT RE 1 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, 1. kategória 

 H250 Levegő hatására spontán fogja el a tüzet. 
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 H300 Lenyelve halálos. 

 H301 Lenyelve mérgező. 

 H310 Halálos bőrrel érintkezve. 

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 

 H315 Bőrirritáló hatású. 

 H317 Allergiás bőrreakciót okozhat. 

 H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

 H332 Belélegezve ártalmas. 

 H334 Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézségeket okozhat. 

 H351 Feltehetően rákot okoz. 

 H372 Hosszan tartó vagy ismételt expozíció esetén károsítja a szerveket. 

 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 

 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. 
 

 

Változások jelzése  Nincsenek további információk  
 

 

Rövidítések és betűszavak 
ACGIH - a kormányzati ipari higiénikusok amerikai konferenciája  
 ADN - Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról  
 ADR - Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról  
 ATE - Akut toxicitási becslés  
 BCF - biokoncentrációs faktor  
 BEI - biológiai expozíciós indexek (BEI)  
 BOD - biokémiai oxigénigény  
 CAS-szám - Chemical Abstracts Service Number  
 CLP - Osztályozás, címkézés és csomagolás 1272/2008 / EK rendelet  
 COD - Kémiai oxigénigény  
 EK - Európai Közösség  
 EC50 - Median effektív koncentráció  
 EGK irányelv - Európai Gazdasági Közösség  
 EINECS - A létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke  
 EMS-No. (Tűz) - IMDG sürgősségi menetrend Tűz  
 EMS-No. (Kiömlés) - IMDG vészhelyzet esetleges kifolyása  
 EU - Európai Unió  
 ErC50 - EC50 csökkentett növekedési ütemben  
 GHS - a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan 
harmonizált rendszere  
 IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség  
 IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség  
 IBC kódex - Nemzetközi ömlesztett Vegyi Kód  
 IMDG - Nemzetközi Tengeri Veszélyes Áruk  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték  
 LC50 - Median Lethal Concentration  
 LD50 - Median Lethal Dose  
 LOAEL - Legkisebb megfigyelt káros hatás szintje  
 LOEC - Legkisebb megfigyelt hatású koncentráció  
 Log Koc - talaj szerves szén-víz partícionáló koefficiens  
 Log Kow - oktanol / víz megoszlási koefficiens  
 Log Pow - Az oldott anyag egyensúlyi koncentrációjának (C) aránya kétfázisú 
rendszerben, két nagyrészt nem elegyedő oldószerből, ebben az esetben 
oktanolból és vízből  
 MAK - Maximális munkahelyi koncentráció / Maximális megengedhető 
koncentráció  

MARPOL - Nemzetközi Egyezmény a szennyezés megelőzéséről  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - nem észlelt káros hatás  
 NOEC - nem megfigyelt hatáskoncentráció  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - Nemzeti Toxikológiai Program  
 OEL - Foglalkozási expozíciós határértékek  
 PBT - Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező  
 PEL - Megengedett expozíciós határérték  
 pH - potenciális hidrogén  
 REACH - A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és 
korlátozása  
 RID - a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról szóló rendeletek  
 SADT - öngyorsító bomlási hőmérséklet  
 SDS - Biztonsági adatlap  
 STEL - Rövid távú expozíciós határérték  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Műszaki irányítási koncentrációk  
 ThOD - elméleti oxigénigény  
 TLM - Median Tolerancia Határ  
 TLV - küszöbérték  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - Technikai szabályzat a Gefahrstoffe 510 számára - Gefahrstoffen in 
Gefahrstoffe Behältern  
 TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-Nitrosamin  
 TRGS 900 - Technikai szabályzat a Gefahrstoffe 900 számára - 
Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Technikai szabályzat Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzési törvény  
 TWA - Idővel súlyozott átlag  
 VOC - illékony szerves vegyületek  
 VLA-EC - Valid Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valer Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'exposition  
 VME - Valeur Limite De Moyenne kiállítás  
 vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív  
 WEL - Munkahelyi expozíciós határérték  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  

 

EU GHS SDS 

 
Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul, és csak a termék egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeinek 
leírására szolgál. Ezért nem szabad úgy értelmeznünk, hogy garantálja a termék valamely konkrét tulajdonságát.  
 
Nem 
Hamis 


