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1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
Termékformátum : Keverék 
Termék név : CFF szénszálas filamentum 
Szinonimák : Szén 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
1.2.1. Releváns azonosított felhasználások 
Az anyag / keverék felhasználása : MarkForged 3D nyomtatási anyag. 
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 : (CHEMTREC) +(36)-18088425 
 

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 
Osztályozás Az 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint 
Nincs besorolva 
  

 

 

Káros fizikai-kémiai, emberi egészségre és környezeti hatások 
Nincsenek további információk 

2.2. Címkeelemek 
Címkézés az 1272/2008 / EK rendelet szerint [CLP] 
Nincs címkézés 
 
 

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

: Az expozíció súlyosbíthatja a már meglévő szem-, bőr- vagy légúti állapotokat. A 
forró vagy olvadt anyaggal való érintkezés során fennáll a hő okozta égési sérülés 
veszélye. Az irritáló füstöket a feldolgozás vagy a szokásos használati körülmények 
között adhatja ki, biztosítsa a megfelelő szellőzést. 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. Ez a termék és bármilyen rost 
vagy por elektromosan vezetőképes, és zavarhatja az elektromos rendszereket és 
folyamatokat, a megfelelő óvintézkedéseket. 

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

 

3.2. Keverék 
 

 

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

Szén (CAS-No.) 7440-44-0 
(Ek). 231-153-3 

40 - 60 Nincs besorolva 

 

  

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).  

https://markforged.com/%3c/a
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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 irritáció alakul ki, vagy fennáll, orvoshoz kell fordulni. A megolvadt 
termékkel való érintkezés után gyorsan hideg vízzel hűtsük le a bőrt. A 
megszilárdult olvadt anyag eltávolítása a bőrből orvosi segítséget igényel. 

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 : A rendeltetésszerű használat során várhatóan nem jelent jelentős veszélyt. A nagy 

mennyiségű porral való tartós érintkezés mechanikai irritációt okozhat. Termikus 
égési sérülések veszélye az olvadt termékkel érintkezve. 

Belégzés utáni tünetek / hatások : Nem várható jelentős belégzési veszély a normál használat során várható 
körülmények között. A porrészecskék ismételt vagy hosszabb ideig történő 
expozíciója fibrozist okozhat. 

Bőrrel való érintkezés után tünetek / 
hatások 

: Az elhúzódó expozíció bőrirritációt okozhat. Termikus égési sérülések veszélye az 
olvadt termékkel érintkezve. 

A szemkontaktus utáni tünetek / hatások : Mechanikus szemirritációt okozhat. 
Tünetek / hatások lenyelés után : A lenyelés káros hatásokat válthat ki. Gastrointestinalis diszkomfort és irritáció. 
Krónikus tünetek : Senki se tudja. 

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 : Vízpermet, száraz vegyszer, hab, szén-dioxid. 
Alkalmatlan oltóanyag : Ne használjon nehéz vízfolyást. A nagy mennyiségű víz használata tüzet okozhat. A 

vízáramlás alkalmazása a forró termékhez habzáshoz és a tűz intenzitásának 
növeléséhez vezethet. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : Nem tekinthető tűzveszélyesnek, de magas hőmérsékleten éghet. 
Robbanásveszély : A termék nem robbanásveszélyes. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek éghető 

porok. Ha a por vagy a rostok felhalmozódhatnak, akkor éghetõ por koncentrációk 
keletkezhetnek a levegõben, amelyek meggyulladhatnak és robbanást okozhatnak. 
Megfelelő óvintézkedések megtétele. 

Reakcióképesség : Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál körülmények között. 
Veszélyes bomlástermékek tűz esetén : Hőbomlás generál: Szén-oxidok (CO, CO 2  ). Nitrogén-oxidok. Hidrogén cianid. 

Irritáló füstök. 

5.3. Tűzoltóknak szóló tanácsok 
Óvintézkedések tűz : Vigyázzon, amikor bármilyen vegyi tüzet küzd. 
Tűzoltási utasítások : Használjon vízpermetet vagy ködöt az expozíciós tartályok hűtésére. Ne lélegezze 

be a füstöket a tüzekből vagy gőzökből a bomlásból. 
Védelem a tűzoltás során : A tűzvédelmi területet ne hagyja megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a 

légzésvédelmet is. 
Egyéb információk : Ne engedje, hogy a tűzoltás elfolyjon belépő csatornába vagy vízfolyásokba. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti eljárások 
Általános intézkedések : Kerülje a hosszantartó érintkezést a szemmel, bőrrel és ruházattal. Kerülje a por 

belégzését. 
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 a 
képzett személyzet segítségét kéri a lehető leghamarabb. 

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 : Megfelelő akadályokat kell tartalmazni a kiömlött anyagokkal, és meg kell előzni a 

migrációt, és csatornába vagy folyókba kell beléptetni. 
A tisztítás módszerei : A kiömlött anyagokat azonnal le kell tisztítani és a hulladékot biztonságosan el kell 

dobni. Tegye vissza a terméket porszívózással, lapátolással vagy söpöréssel. Kerülje 
a por keletkezését a kiömlések tisztítása során. Porra és porra: A vákuumos 
tisztítás előnyös.  Ha súrolásra van szükség, használjon porelnyomót. 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 : A szénszál elektromosan vezetőképes. Rövidzárlat okozhat elektromos 

készülékeket, különösen akkor, ha a levegőben rostok sodródnak a területen. A por 
felhalmozódása és eloszlatása gyulladási forrással éghető porrobbanást okozhat. A 
porszintet tartsa minimálisra és tartsa be a vonatkozó előírásokat. 

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 por keletkezését vagy 
elterjedését. Kerülje a por belégzését. Kerülje a hosszantartó érintkezést a 
szemmel, bőrrel és ruházattal. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést 
(PPE).  

Higiéniai intézkedések : Fogja meg a megfelelő ipari higiéniai és biztonsági eljárásokat. 

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. Száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen 

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

Összeférhetetlen anyagok : Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek, víz, páratartalom. 
Tárolási hőmérséklet : Szobahőmérséklet 

7.3. Meghatározott végfelhasználások 
MarkForged 3D nyomtatási anyag. 

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

Szén (7440-44-0) 

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) 

Lengyelország NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (természetes inhalálható frakció)  
1 mg / m³ (természetes belélegezhető frakció)  
6 mg / m³ (szintetikus inhalálható frakció)  
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8.2. Expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzés : A sürgősségi szemmosó szökőkutakat és a biztonsági zuhanyokat a lehetséges 

expozíció közvetlen közelében kell elhelyezni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani, 
különösen zárt térben. Kerülje a por keletkezését vagy elterjedését. Megfelelő 
mechanikai vagy természetes szellőzést kell biztosítani annak biztosítására, hogy a 
szálkoncentrációk a PEL / TLV alatt maradjanak.  Ha szükséges, használjon helyi 
kipufogót.  Az erőművet megfelelően tervezett porgyűjtő berendezésekkel 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 robbanásellenes rendszert vagy 
oxigénhiányos környezetet tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy minden nemzeti / 
helyi előírás betartásra került. 

Egyéni védőeszközök : Általában nem szükséges. Az egyéni védőfelszerelés használata szükségessé teheti a 
szükséges feltételeket. Kesztyűt. Védőruházat. Védőszemüveg. Elégtelen szellőzés: 
viseljen légzésvédelmet. 

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

jóváhagyott légzőkészüléket. 
Termikus veszélyvédelem : Ha forró anyaggal dolgozik, használjon megfelelő védőruházatot. 

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

  

Szín : Fekete 
  

Szag : Nincs elérhető adat 
  

Szagküszöb : Nincs elérhető adat 
  

pH : Nincs elérhető adat 
  

Párolgási sebesség : Nincs elérhető adat 
    

Olvadáspont : Nincs elérhető adat 
  

Fagypont : Nincs elérhető adat 
  

Forráspont : Nincs elérhető adat 
  

Lobbanáspont : Nincs elérhető adat 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Bomlási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nincs elérhető adat 
  

Gőznyomás : Nincs elérhető adat 
  

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

Oldhatóság : Nincs elérhető adat 
  

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 
VOC tartalom : Nem alkalmazható 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
10.1. Reakcióképesség 
Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál körülmények között. 
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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 
Közvetlen napfény, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet, valamint összeférhetetlen anyagok. Por vagy rostok keletkezése.  

10.5. Összeférhetetlen anyagok 
Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek, víz, páratartalom. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Hőbomlás generál: Szén-oxidok (CO, CO 2  ). Nitrogén-oxidok. Hidrogén cianid. 

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) 
 

 

Szén (7440-44-0) 

LD50 orális patkány > 10000 mg / kg 
 

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

Csírasejt-mutagenitás : Nem besorolt (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

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

 

 

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 : Nem besorolt (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 : Nem várható jelentős belégzési veszély a normál használat során 
várható körülmények között. A porrészecskék ismételt vagy hosszabb 
ideig történő expozíciója fibrozist okozhat. 

Tünetek / sérülések bőrrel való érintkezés után : Az elhúzódó expozíció bőrirritációt okozhat. Termikus égési sérülések 
veszélye az olvadt termékkel érintkezve. 

Tünetek / sérülések szemmel való érintkezés után : Mechanikus szemirritációt okozhat. 
Tünetek / sérülések Lenyelés után : A lenyelés káros hatásokat válthat ki. Gastrointestinalis diszkomfort és 

irritáció. 
Krónikus tünetek : Senki se tudja. 
 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. toxicitás 
Ökológia - általános : Nincs besorolva. 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

CFF szénszálas filamentum  

Perzisztencia és lebonthatóság Nincs megállapítva. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

CFF szénszálas filamentum  

Bioakkumulációs képesség Nincs megállapítva. 
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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. Az anyagot lehetőség szerint újra kell használni. 

Ökológia - hulladékanyagok : Kerülje a felesleges 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 
 
 

Nem tartalmaz REACH-anyagokat a XVII. Melléklet korlátozásaival 
Nem tartalmaz anyagot a REACH jelöltlistán 
Nem tartalmaz REACH XIV. Melléklet szerinti anyagokat 
 

Szén (7440-44-0) 

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

VOC tartalom : Nem alkalmazható 
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 

: 24/08/2018 
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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 
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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 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 
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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 


