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1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 
1.1. Termékazonosító 
Termékforma : Keverék 
Termék név : Onyx FR 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása és az ellenjavallt felhasználások 
1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások 
Az anyag / keverék használata : MarkForged 3D nyomtatási anyag 
1.2.2. Nem ajánlott felhasználások 
Nincs további információ 

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

 

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

2. SZAKASZ: Veszélyek azonosítása 
 

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

 
 

Káros fizikokémiai, emberi egészség és környezeti hatások 
Nincs további információ 

2.2. Címkézési elemek 
Címkézés A 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint 
Nincs címkézés 
 

 

2.3. Egyéb veszélyek 
Az expozíció már meglévő szem-, bőr- vagy légzőrendszeri állapotokat okozhat. A forró vagy olvadt anyaggal való érintkezés 
esetén fennáll a termikus égés veszélye. Az irritáló füstök a feldolgozás során vagy a szokásos felhasználási körülmények között 
szabadulhatnak fel, biztosítják a megfelelő szellőzést. A termékben lévő szénszálak kötődnek a polimer mátrixhoz, és nem várható, 
hogy normál körülmények között szabadulnak fel. Ha a termék a rendeltetésszerű használaton kívül változik, és por keletkezik, 
megfelelő óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az anyag ne lélegezzen be. A termék olyan összetevőket tartalmaz, 
amelyek éghető porok. Normál felhasználási körülmények között ez a termék nem várható, hogy por keletkezzen, de ha por 
keletkezik, a megfelelő óvintézkedéseket kell tenni az éghető por veszélye miatt - a tisztítás során ne hozzon létre port, használjon 
nem szikrázó szerszámokat, azonban a porszívózás előnyös. Szükség esetén használjon porelnyelőket, ne engedje, hogy a por a 
munkahelyen felhalmozódjon, megfelelő szellőztető rendszereket használjon robbanáscsökkentő szelepekkel. Ez a termék és 
bármely rost vagy por elektromosan vezethet, és zavarhatja az elektromos rendszereket és folyamatokat, megfelelő 
óvintézkedéseket alkalmazhat. 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 
3.1. anyagok 
Nem alkalmazható 
 

 

3.2. Keverék 
 

 

Név Termékazonosító % Besorolás A 1272/2008 / EK rendelet 
[CLP] szerint 

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

10 - 20 Nincs besorolva 

 

  

https://markforged.com/%3c/a
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4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések  
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása 
Az elsősegély-nyújtási intézkedések 
általánosak 

: Soha ne adjon semmit szájon át eszméletlen személynek. Ha rosszul érzi magát, 
forduljon orvoshoz (lehetőség szerint mutassa meg a címkét).  

Elsősegélynyújtás a belélegzés után : A tünetek bekövetkeztekor: szabad levegőbe menni és a gyanús területet 
szellőztetni. Ha a légzési nehézség továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.  

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés 
után 

: Óvatosan mossa le bő vízzel és szappannal. Az olvadt termékkel való érintkezés 
után gyorsan hűtsük le a bőrt hideg vízzel. A megszilárdult olvadt anyag eltávolítása 
bőrből orvosi segítséget igényel.  

Elsősegélynyújtási intézkedések a 
szemkontaktus után 

: Nem várható egészségre gyakorolt hatás. Ha irritáció lép fel, öblítse le langyos, 
enyhén áramló vízzel 5 percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, és 
könnyen elvégezhetők. Folytassa az öblítést. Az irritáció kialakulása vagy 
fennmaradása esetén forduljon orvoshoz. A megszilárdult olvadt anyag eltávolítása 
a szemtől orvosi segítséget igényel.  

Elsősegélynyújtás lenyelés után : Öblítse ki a száját. Ne hánytasd magad. Forduljon orvoshoz.  

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások 
Tünetek / hatások : Nem várható, hogy a szokásos használat feltételei között jelentős veszélyt 

jelentene. A hosszú ideig tartó érintkezés nagy mennyiségű por okozhat mechanikai 
irritációt. Az olvadt termékkel való érintkezéskor keletkező hőégések veszélye.  

Tünetek / hatások belélegzés után : Nem várható, hogy a szokásos használat feltételei között jelentős belégzési veszélyt 
jelentene. Részecskék és porok esetében: Az ismételt vagy hosszabb ideig tartó 
porszemcsék fibrózishoz (Pneumoconiosis) vezethetnek. A füstök belégzése polimer 
füst lázot okozhat.  

Tünetek / hatások a bőrrel való érintkezés 
után 

: A tartós expozíció bőrirritációt okozhat. Az olvadt termékkel való érintkezéskor 
keletkező hőégések veszélye. A füstök irritálhatják a bőrt és a szemet.  

Tünetek / hatások a szemkontaktus után : Kis szemirritációt okozhat. Az olvadt termékkel való érintkezéskor keletkező 
hőégések veszélye. A termikus bomlásból származó füst szemirritációt okozhat.  

Tünetek / hatások lenyelés után : Lenyelés káros hatásokat okozhat. Emésztőrendszeri irritáció.  
Krónikus tünetek : Senki se tudja. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
Ha kitett vagy érintett, forduljon orvoshoz. Ha orvosi tanácsra van szükség, a termék tartályát vagy címkéjét kéznél kell tartani.  

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések   
5.1. Oltóanyag 
Megfelelő oltóanyag : Vízpermet, köd, szén-dioxid (CO  2  ), alkoholálló hab vagy száraz vegyszer.  
Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon nehéz vízáramot. A nehéz vízáram használata tüzet okozhat. A 

vízáram forró termékre történő felhordása habosodást és a tűz intenzitásának 
növelését okozhatja.  

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
Tűzveszély : Nem tekinthető gyúlékonynak, de magas hőmérsékleten éghet. Az olvadt termék 

gyúlékony, és égés közben intenzív hőt és sűrű füstöt termel.  
Robbanásveszély : A termék nem robbanásveszélyes. Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek éghető 

porok. Ha a terméket feldolgozzák és por keletkezik és gyújtóforrással 
diszpergálódik, ez éghető porrobbanást okozhat. Tartsa a por szintjét 
minimálisnak, és kövesse a vonatkozó előírásokat.  

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

Hidrogén cianid. Hidrogén-fluorid.  

5.3. Tanács a tűzoltók számára 
Elővigyázatossági intézkedések tüzet 
okoznak 

: Óvatosan vegyen részt minden vegyi tűz elleni küzdelemben. 

Tűzvédelmi utasítások : Használjon vízpermetet vagy ködöt a kiégett tartályok hűtésére. A lángokból és 
gőzökből származó füstöket nem szabad belélegezni.  

Védelem tűzoltás közben : Ne nyúljon tűzvédelmi területbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a 
légzésvédelmet. 
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Egyéb információk : Ne engedje, hogy a tűzoltásból származó víz a csatornába vagy vízfolyásokba 
kerüljön. Ne adjon vizet olvasztott anyaghoz, mert ez fröcskölést okozhat. Az 
olvadt termék gyúlékony, és égés közben intenzív hőt és sűrű füstöt termel.  

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Általános intézkedések : Kerülje a szembe, bőrre és ruházatra való hosszan tartó érintkezést. Kerülje a por 

belélegzését. Kerülje a por keletkezését.  
6.1.1. Nem sürgősségi személyzet számára 
Védő felszerelés : Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE). 
Vészhelyzeti eljárás : Evakuálja a felesleges személyzetet. 
6.1.2. A sürgősségi ellátók számára 
Védő felszerelés : A tisztítószemélyzet megfelelő védelme. 
Vészhelyzeti eljárás : A helyszínre érkezéskor várható, hogy az első válaszadó felismeri a veszélyes áruk 

jelenlétét, védi magát és a nyilvánosságot, biztosítsa a területet, és hívja fel képzett 
személyzet segítségét, amint a feltételek megengedik. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kerülje a csatornába és a közvízbe való belépést. 

6.3. A területi elhatárolás és a tisztítás módszerei és anyagai 
Elszigetelés : Tartsa a szilárd kiömléseket megfelelő akadályokkal, és megakadályozza a 

migrációt és a csatornába vagy patakba való belépést. 
Tisztítási módszerek : A kiömlött anyagot azonnal meg kell tisztítani és a hulladékot biztonságos módon 

ártalmatlanítani kell. A terméket porszívózással, lapáttal vagy söpöréssel kell 
helyreállítani. Kerülje a por keletkezését a kiömlések tisztítása során. Részecskék és 
porok esetében: A porszívózás előnyös.  Ha söprés szükséges, használjon 
porelnyelőt. A kiömlött anyagot egy megfelelő tárolóedénybe helyezze el 
ártalmatlanítás céljából. A kiömlés után lépjen kapcsolatba az illetékes 
hatóságokkal.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Az expozíció ellenőrzése és a személyi védelem tekintetében lásd a 8. fejezetet, és az ártalmatlanítási szempontokat a 13. 
fejezetben. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
További veszélyek a feldolgozás során : Feldolgozáskor a termék por éghető. A feldolgozás során ügyeljen a por 

keletkezésének minimalizálására. Az olvadt termékkel való érintkezéskor keletkező 
hőégések veszélye.  

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Enyhén szappannal és vízzel mosson kezet és egyéb kitett területeket étkezés, ivás 
vagy dohányzás előtt, és amikor elhagyja a munkát. Kerülje a por keletkezését vagy 
elterjedését. Kerülje a por belélegzését. Kerülje a szembe, bőrre és ruházatra való 
hosszan tartó érintkezést. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE).  

Higiéniai intézkedések : Kezelje a helyes ipari higiéniai és biztonsági eljárásokat. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
Technikai intézkedések : Tartsa be a vonatkozó előírásokat. 
Tárolási feltételek : A használaton kívüli tartályt tartsa zárva. Száraz, hűvös és jól szellőző helyen 

tárolandó. Tartsa távol a közvetlen napfénytől, rendkívül magas vagy alacsony 
hőmérsékletektől és összeférhetetlen anyagoktól.  

Nem összeférhető anyagok : Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. 

7.3. Konkrét 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 idejű érték (mg / m³) 10 mg / m³ (alveoláris por <1% kvarc, 
belélegezhető frakció) 



Onyx FR 
Biztonsági adatlap  
Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) a 2015/830. Számú módosító rendeletével összhangban 

 

03/05/2019 HU (angol)  4/7 
 

Szén (7440-44-0) 

Lengyelország NDS (mg / m³) 6 mg / m³ (szintetikusan belélegezhető frakció) 
 
 

8.2. Expozíció ellenőrzése 
Megfelelő műszaki ellenőrzések : Minden lehetséges expozíció közelében megfelelő szem- / testmosó 

berendezésnek kell rendelkezésre állnia. Kerülje a por keletkezését vagy 
elterjedését. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt térben. A megfelelő 
mechanikai vagy természetes szellőzés megtartása érdekében a koncentráció a PEL 
/ TLV alatt marad.  Ha szükséges, használjon helyi kipufogót.  Az elektromos 
berendezéseket megfelelően kialakított porgyűjtő eszközökkel kell felszerelni. 
Javasoljuk, hogy minden porvezérlő berendezés, mint például a helyi elszívó 
szellőzés és a termék kezelésében részt vevő anyagszállítási rendszerek 
robbanásveszélyes szellőzőnyílásokat vagy robbanáscsökkentő rendszert vagy 
oxigénhiányos környezetet tartalmaznak. Győződjön meg arról, hogy minden 
nemzeti / helyi előírást betartottak.  

Egyéni védőeszközök : Kesztyűt. Védőruházat. Védőszemüveg.  

   
Védőruházat anyagai : Kémiailag ellenálló anyagok és szövetek. 
Kézvédelem : Viseljen védőkesztyűt. 
Szem- és arcvédelem : Vegyi védőszemüveg vagy biztonsági szemüveg. 
Bőr- és testvédelem : Viseljen megfelelő védőruházatot. 
Légzésvédelem : Ha az expozíciós határértéket túllépik, vagy irritáció tapasztalható, jóváhagyott 

légzőkészüléket kell viselni. A nem megfelelő szellőzés, az oxigénhiányos légkör, 
vagy ha az expozíciós szintek nem ismertek, viseljen légzésvédelmet.  

Termikus veszélyvédelem : Forró anyaggal végzett munka során használjon megfelelő hővédő ruházatot. 
Egyéb információk : Használat közben ne enni, inni vagy dohányozni. 

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

  

Szín : Fekete 
  

Szag : Enyhe 
  

Szagküszöb : Nincs elérhető adat 
  

pH : Nincs elérhető adat 
  

Párolgási sebesség : Nincs elérhető adat 
    

Olvadáspont : 260 ° C (500 ° F) 
  

Fagypont : Nincs elérhető adat 
  

Forráspont : Nincs elérhető adat 
  

Lobbanáspont : Nincs elérhető adat 
  

Öngyulladási hőmérséklet : Nincs elérhető adat 
  

Bomlási hőmérséklet : > 350 ° C (> 662 ° F) 
  

Gyúlékonyság (szilárd, gáz) : Nincs elérhető adat 
  

Gőznyomás : Nincs elérhető adat 
  

Relatív gőzsűrűség 20 ° C-on : Nincs elérhető adat 
  

Relatív sűrűség : 1.68 
    

Sűrűség : 35 - 45 lb / ft³ 
Oldhatóság : Víz: Oldhatatlan 

  

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 
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9.2. Egyéb információk 
Nincs további információ 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakcióképesség 
10.1. Reakcióképesség 
Veszélyes reakciók nem fordulnak elő normál körülmények között. 

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

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes polimerizáció nem következik be. 

10.4. Kerülendő körülmények 
Közvetlen napfény, rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet és inkompatibilis anyagok. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 
Erős savak, erős bázisok, erős oxidálószerek. 

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

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás : Nincs besorolva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok 

nem teljesülnek) 
 
 

Szén (7440-44-0) 

LD50 orális patkány > 10000 mg / kg 
 

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

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

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs besorolva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

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

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

 
 

Reprodukciós toxicitás : Nincs besorolva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

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

 

 

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

 

 

Aspirációs veszély : Nincs besorolva (A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási 
kritériumok nem teljesülnek) 

 

Tünetek / sérülések a belégzés után : Nem várható, hogy a szokásos használat feltételei között jelentős 
belégzési veszélyt jelentene. Részecskék és porok esetében: Az ismételt 
vagy hosszabb ideig tartó porszemcsék fibrózishoz (Pneumoconiosis) 
vezethetnek. A füstök belégzése polimer füst lázot okozhat.  

Tünetek / sérülések bőrrel való érintkezés után : A tartós expozíció bőrirritációt okozhat. Az olvadt termékkel való 
érintkezéskor keletkező hőégések veszélye. A füstök irritálhatják a bőrt 
és a szemet.  

Tünetek / sérülések szemkontaktus után : Kis szemirritációt okozhat. Az olvadt termékkel való érintkezéskor 
keletkező hőégések veszélye. A termikus bomlásból származó füst 
szemirritációt okozhat.  

Tünetek / sérülések a lenyelés után : Lenyelés káros hatásokat okozhat. Emésztőrendszeri irritáció.  
Krónikus tünetek : Senki se tudja. 
 

 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
12.1. toxicitás 
Ökológia - általános : Nincs besorolva. 
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12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Onyx FR  

Perzisztencia és lebonthatóság Nem könnyen lebontható. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Onyx FR  

Bioakkumulációs képesség Nincs megállapítva. 
 

12.4. A talajban való mobilitás 
Nincs további információ 
 

12.5. A PBT és a vPvB értékelés eredményei 
Nincs további információ 
 

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

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
A termék / csomagolás elhelyezésére 
vonatkozó ajánlások 

: A tartalmat / tartályt a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa. Az anyagot lehetőség szerint újra kell hasznosítani.  

Ökológia - hulladékanyagok : Kerülje a környezetbe jutást. 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 
Az itt leírt szállítási leírások az SDS készítésének időpontjában bizonyos feltételezések szerint készültek, és változhatnak a változók 
számától függően, amelyek az SDS kiadásakor ismertek vagy nem ismertek. 
Az ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. ENSZ-szám 
Nem szabályozott a szállításra 

14.2. ENSZ megfelelő szállítási 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 
A környezetre 
veszélyes: Nem 

A környezetre 
veszélyes: Nem 
Tengeri szennyező 
anyag: Nem 

A környezetre 
veszélyes: Nem 

A környezetre 
veszélyes: Nem 

A környezetre 
veszélyes: Nem 

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 
Nincs további információ 

14.7. A MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazható 
 

15. SZAKASZ: Szabályozási információk 
 

15.1. Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok 
15.1.1. EU-előírások 
 

 

Nem tartalmaz a XVII. Melléklet szerinti korlátozásokat tartalmazó REACH-anyagokat 
Nem tartalmaz anyagot a REACH jelöltlistájában 
Nem tartalmaz REACH XIV. Melléklet szerinti anyagokat 
 

Szén (7440-44-0) 

Az EINECS (a meglévő kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke) listáján szerepel 
 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 
Nincs további információ 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 
 

Az előkészítés vagy a legújabb 
felülvizsgálat időpontja 

: 03/05/2019 

Adatforrások : Az e biztonsági adatlap elkészítéséhez és felhasználásához felhasznált és használt 
adatok és adatok az adatbázis-előfizetésekből, a hivatalos kormányzati szervek 
webhelyeiből, a termék / összetevő gyártójának vagy szállítójának konkrét 
információiból és / vagy forrásokból származnak, amelyek tartalmazzák az 
anyagspecifikus adatokat és a GHS vagy azok későbbi elfogadását. 

Egyéb információk : Az 1907/2006 / EK rendelet (REACH) a 2015/830. Számú módosító rendeletével 
összhangban 

 

 

 

 

A változások jelzése  Nincs további információ  
 

 

Rövidítések és betűszavak 
ACGIH - Amerikai kormányzati ipari higiénikusok 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 - osztályozási, címkézési és csomagolási rendelet (1272/2008 / EK)  
 COD - Kémiai oxigénigény  
 EK - Európai Közösség  
 EC50 - Közepes hatásos koncentráció  
 EGK - Európai Gazdasági Közösség  
 EINECS - A meglévő kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke  
 EMS-No. (Tűz) - IMDG sürgősségi ütemterv tűz  
 EMS-No. (Kiömlés) - IMDG sürgősségi menetrend kiömlés  
 EU - Európai Unió  
 ErC50 - EC50 a Reduction Growth Rate feltételeiben  
 GHS - A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan 
harmonizált rendszere  
 IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség  
 IATA - Nemzetközi Légi Közlekedési Szövetség  
 IBC-kód - Nemzetközi tömegkémiai kódex  
 IMDG - Nemzetközi tengeri veszélyes áruk  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - Indikatív foglalkozási expozíciós határérték  
 LC50 - Mediális halálos koncentráció  
 LD50 - Mediális halálos dózis  
 LOAEL - a legalacsonyabb megfigyelt mellékhatás szint  
 LOEC - A legkisebb megfigyelt hatás koncentrációja  
 Log Koc - talaj szerves szénmegkötési együttható  
 Log Kow - Oktanol / víz megoszlási együttható  
 Log Pow - Egy oldott anyag egyensúlyi koncentrációjának (C) aránya egy 
kétfázisú rendszerben, amely két, nagymértékben nem elegyedő oldószerből 
áll, ebben az esetben oktanol és víz  
 MAK - maximális munkahelyi koncentráció / maximális megengedett 
koncentráció  

MARPOL - A szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Nem megfigyelt mellékhatás szint  
 NOEC - Nem megfigyelt hatás koncentráció  
 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 fuvarozására vonatkozó szabályok  
 SADT - Öngyorsító bomlási hőmérséklet  
 SDS - Biztonsági adatlap  
 STEL - Rövid távú expozíciós határérték  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Műszaki útmutató Koncentrációk  
 ThOD - Elméleti oxigénigény  
 TLM - Median Tolerance Limit  
 TLV - küszöbérték  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von 
Gefahrstoffen az ortsbeweglichen Behälternben  
 TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-nitrozamin  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzési törvény  
 TWA - Idő súlyozott átlag  
 VOC - Illékony szerves vegyületek  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'exposition  
 VME - Valeur Limite De Moyenne kiállítás  
 vPvB - Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív  
 WEL - Munkahelyi expozíciós határérték  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  

 

EU GHS SDS 

 
Ez az információ a jelenlegi ismereteinken alapul, és a termék leírását csak egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi 
követelményeknek megfelelően kívánja leírni. Ezért azt nem szabad úgy értelmezni, hogy garantálja a termék sajátos 
tulajdonságait.  
 
Nem 
Hamis 


