
BIZTONSÁGI ADATLAP
(az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint)

Kiállítás dátuma: 2012.02.16. Felülvizsgálva: 2021.08.31.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: Ammónium-bifluorid
 Egyéb nevek, szinonímák: ammónium-hidrogén-difluorid
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 1341-49-7; EK-szám: 215-676-4; Index-szám:

009-009-00-4
 Regisztrációs szám: 01-2119489180-38-0002
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Fém- és üvegmegmunkálás. Tisztítószer, fémkezelés,

nem fémfelület- kezelési termékek, olaj és gázipar,
kémiai intermedier.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
 Forgalmazó: ANILIN Zrt.

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a
tel: +36-1-215-3058
fax: +36-1-215-2387
Termékbiztonsági információért kérjük, lépjen
kapcsolatba az illetékesekkel az msds@anilin.hu e-mail
címen.

 Gyártó: .
1.4. Sürgősségi telefonszám
 Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidőben)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
2.1. Az anyag vagy keverék besorolása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 3 Akut toxicitás 3
H301 - Lenyelve mérgező.

 Skin Corr. 1B Bőrmaró 1B
H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek
 GHS piktogramok:

 GHS05 Maró, korrózív anyag

 GHS06 Mérgező anyag

 Veszély/figyelem: Veszély
 Figyelmeztető mondatok (H-mondatok):

 H301 Lenyelve mérgező.
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 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: (P-mondatok)

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos.
 P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.

 P301 + P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

 P361 Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.
 P405 Elzárva tárolandó.

 P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
helyi/országos előírásoknak megfelelően.

2.3. Egyéb veszélyek
 Egyéb: Fiziko-kémiai veszélyek: Maró acélra, cinkre és

alumíniumra, gyúlékony gáz halmazállapotú hidrogént
képezve. Higroszkópos, maró tulajdonságainak
felerősödésével. Maró hatású üvegre és cementre.
Bomlási pontig hevítve mérgező hidrogén-fluoridot és
ammóniumgázt bocsát ki. Intenzíven reagál lúggal.
Savakkal érintkezve hidrogén-fluorid savas füstjei,
tömény lúggal érintkezve ammónium keletkezik.
Környezeti veszélyek: Toxikus hatás a halakra és a
planktonokra, valamint az álló organizmusokra, a pH
változása miatt.
Az emberi egészségre kiható veszélyek: Belélegezve,
lenyelve és bőrrel érintkezve mérgező. Égési sérülést
okoz. A fluorid ionok felszívódása a vérben, por vagy füst
belélegzésével, lenyeléssel vagy a bőrön keresztüli
felszívódással csökkentheti a szérum kalciumszintjét, ami
hipokalcémiát valamint a magnézium hipomagnéziáját
okozhatja, illetve a létfontosságú enzimek gátlásával is
járhat. Veszélyes és figyelemre méltó
anyagcserezavarokat, valamint vese- és májfunkció
rendellenességeket is okozhat.
Hosszan tartó és ismételt expozíció esetén a fluorid-ionok
felszívódása a vérben fluorózist okozhat (a csontok
kalciumának fluoriddal történő rögzítése). A fluoridok
túlzott expozíciójának tünetei lehetnek nyáladzás,
hányinger, hányás, hasi fájdalom, hasmenés, láz,
nehézlégzés. A súlyos mérgezés tünetei közé tartozik a
nehézlégzés, a tüdő-tolulás, az izomgörcsök, a görcsök,
az összeomlás.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok
3.1. Anyagok
 Tartalom: .
 Összetevők:

 Ammónium-bifluorid (Egyedi koncentráció-határértékek: Skin Corr. 1B H314: c => 1 %, Skin
Irrit. 2 H315: 0,1 % =< c < 1 %, Eye Irrit. 2 H319: 0,1 % =< c < 1 %)

  Mennyiség: > 95%
  CAS-szám: 1341-49-7
  EINECS-szám: 215-676-4
  Index szám: 009-009-00-4
  Regisztrációs szám: 01-2119489180-38-0002
  H-mondat: H301, H315
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  Veszélyességi kategória: Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Távolítsuk el az érintett személyt a veszélyes területről.

Helyezzük kényelembe és
védjük meg a lehűléstől. Adjunk kalciumtablettát, ahogy
a bőrrel való érintkezésnél.
Ha a légzés nehézkes, adjunk oxigént egy arcmaszkon
keresztül. A lehető leghamarabb orvosi kezelés
szükséges.

 Bőrre kerülve: Gyorsan távolítsuk el a szennyezett vagy átitatódott
ruházatot. Azonnal és bőségesen mossuk le vízzel
legalább 5 percig. Ezután a helyi fájdalom megszűnése
után 15 percig dörzsöljünk kalcium-glükonát gélt 2,5%-os
oldatban az érintett területre. Végül alkalmazzunk 10 %-
os kalcium-glükonát-oldatba áztatott kötést. Ha nincs
kalcium-glükonát, a vízzel való mosást 15 percig
hosszabbítsuk meg.

 Lenyelve: Adjunk be a betegnek szájon át 4 db vízzel hígított
kalcium pezsgőtablettát. Ne
hánytassunk. A lehető leghamarabb orvosi kezelés
szükséges.

 Szembe jutva: Azonnal mossuk le a szemet bőven vízzel, nyitva tartva a
szemhéjakat 10-15 percig, majd 15 percig mossuk normál
izotóniás sóoldattal. Sürgősen forduljunk szemészhez.

 Egyéb információk: Általános tanácsok: A hidrogén-fluorid (HF)-expozíció
kivételes. Az expozíciót követően azonnal vagy legfeljebb
24 órával később súlyos és potenciálisan életveszélyes
hatások léphetnek fel. Az expozíció áldozatait mindig
dekontamináljuk az elsősegélynyújtás vagy orvosi kezelés
előtt. A mentést végző személyek a mentés és az
áldozatok dekontaminálása során viseljenek személyi
védőfelszerelést. Az elsősegély-nyújtást végző személyek
az expozíciónak kitett területek megérintése és kalcium-
glükonát gél alkalmazása során viseljenek védőkesztyűt.
Ha a vegyület a szembe vagy az arcra fröccsent, először
a szemet kezeljük. HF-expozíció eseténmindig forduljunk
orvoshoz.

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Bőrrel való érintkezés után: A termék bőrrel való közvetlen érintkezése az érintkezési időtől és

a kezelés gyorsaságától függően kiütéseket, pörsenést, ödémát, valamint súlyos és fájdalmas
égési sérüléseket okozhat. Ezeket az égési sérüléseket nehéz lehet kezdetben felismerni
és/vagy szisztémás hatások kísérhetik. Az oldatok égési sérüléseket is okozhatnak, amelyeket
az elején nehéz észrevenni. A fluorid-ionok gyorsan behatolnak a bőrbe és szövetekbe, ami
lágyrész-nekrózist és a csontok meszesedését okozza.
Szemmel való érintkezés után: Könnyezést, szemirritációt, ödémát valamint súlyos és
fájdalmas égési sérüléseket okozhat, amelyek állandó látáshibákat okozhatnak. Ezeket az
égési sérüléseket
eleinte nehéz felismerni.
Belélegzés után: Égési sérülést okoz a légzőrendszerben. Gyulladást okozhat a felső légúti
traktusban, a tüdőben, tolulást, tüdő-ödémát, lázat és cianózist, amelyek csak a belégzés után
12/24 órával jelentkezhetnek. Hosszan tartó és ismételt expozíció alacsony koncentrációban
orrdugulást, orrvérzést és hörghurutot okozhat.
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Lenyelés után: Száj, nyelőcső- és gyomornekrózist okozhat, ami hányingert, hányást,
hasmenést és keringési összeomlást okozhat. Az azonnali kezelés elengedhetetlen, hogy
csökkentse az égés vagy mérgezés következményeinek súlyosságát. Mindenesetre mindig
tanácsos orvosi tanácsot/segítséget kérni.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés.

Erősen ajánlott a biztonsági zuhanyok és a szemöblítők jelenléte a munkaállomások közelében.
A fluorid égési sérülések és mérgezések sajátossága miatt a baleseti segítségnyújtást és a
helyi kórházak sürgősségi szolgálatait kellően tájékoztassuk a szükséges specifikus és konkrét
orvosi kezelésről.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések
5.1. Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: A környezeti tűztől függő.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert.

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékekhez társuló különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: 230 °C felett hidrogén-fluorid és ammónium képződhet.

Erős savakkal HF képződik. Tömény lúg NH3-t fejleszt.
Acéllal, cinkkel, alumíniummal és általában könnyű
fémekkel gyúlékony gáznemű hidrogént képez.

 Egyéb információk: A termék nem éghető és nem gyúlékony. A levegővel
való robbanásveszélyes keveredés veszélye nem áll fenn.
Vigyük a tartályokat biztonságos helyre, feltéve, hogy ezt
a műveletet biztonságosan végre lehet hajtani.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
 A tűz oltásakor légzőkészüléket és teljes vegyi védőruházatot viseljünk.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Biztosítsunk jó szellőzést. A kiömlés ellen küzdők viseljenek megfelelő védőruhát (lásd 8.

szakasz). A védőfelszerelés nélküli személyeknek korlátozzuk a területre való bejutást, amíg
teljesen megtisztítjuk. Akadályozzuk meg a termék pincékbe jutását.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
 A talaj, a víz és a szennyvíz szennyezését akadályozzuk meg. Az elszívott levegőt, amelyet

nagy mennyiségű füst szennyezhet, nedves módon mosó rendszerrel kezeljük, mielőtt a
légkörbe engednénk.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Mechanikusan gyűjtsük össze, elkerülve a porképződést. Helyezzük az összegyűjtött anyagot

megfelelő jelöléssel ellátott, zárható edényekbe. A hulladékot nem szabad a
csatornarendszeren keresztül ártalmatlanítani. Azonnal alaposan mossuk le a zónát bőségesen
vízzel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra
 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. fejezetben közölt információkat. A személyes

védőfelszereléshez lásd a 8. fejezetben közölt információkat. A hulladék kezelésével
kapcsolatban lásd a 13. fejezetben közölt információkat.

6.5. Egyéb információk
 Nincs adat.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Kerüljük a termék belélegzését, felszívódását és a

termékkel való érintkezést.
Óvatosan kezeljük és nyissuk ki az edényt, elkerülve a
kiömlést és a por képződését.
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Biztosítsunk jó szellőzést. A részben használt edényeket
használat után hermetikusan zárjuk vissza, és tegyük
vissza a raktárba. Az üres edények szermaradékot
tartalmaznak, ezért úgy kezeljük, mintha tele lennének.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: A raktárat száraz és jól szellőző helyen helyezzük el, a

mérgező termékekhez igazítva, távol hőforrásoktól és
összeférhetetlen termékektől. Ha lehetséges, a terméket
hermetikusan lezárt eredeti tartályában tároljuk. Ne
tartsuk emberi vagy állati fogyasztásra szánt
élelmiszerek közelében. Csomagolásként megengedett a
belső műanyag zacskóval ellátott papírzacskók, műanyag
vagy műanyag karton dobok, műanyag GRG használata.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Lásd 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
8.1. Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: Expozíciós határértékek az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

szerint:

FLUORIDOK (F-ra számítva): ÁK-érték: 2,5 mg/m3 CK-
érték: -
b, i, BEM, EU1, T

HIDROGÉN-FLUORID CAS: 7664-39-3 ÁK-érték: 1,5 mg/m3
CK-érték: 2,5 mg/m3
b, m, BEM, EU1, N

b: Bőrön át is felszívódik.
i: ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát,
szemet vagy mindhármat
m: maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt,
nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat
BEM: biológiai expozíciós mutató
EU1: 2000/39/EK irányelvben közölt érték
ÁK korrekciós csoport:
T: Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása
TARTÓS expozíciót követően jelentkezik.
A korrekciós faktor számításának módja: Korrigált ÁK =
ÁK x 40/a heti óraszám
N: Korrekció NEM szükséges.

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó
biológiai expozíciós és hatásmutatók megengedhető
határértékei vizeletben:

FLUORIDOK (F-ra számítva):
Mintavétel ideje:
Műszak végén: 7 mg/g kreatinin; 42 mikromol/mmol
kreatinin (kerekített érték)
Következő műszak előtt: 4 mg/g kreatinin; 24
mikromol/mmol kreatinin (kerekített érték)

 DNEL adatok:

 Ammónium-bifluorid
  Felhasználás: munkavállalók
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  Expozíciós útvonal: belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

akut hatások, helyi hatások

  Érték: 3,8 mg/m3
 
 Ammónium-bifluorid
  Felhasználás: munkavállalók
  Expozíciós útvonal: belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

szisztémás, hosszútávú hatások

  Érték: 2,3 mg/m3
 
 Ammónium-bifluorid
  Felhasználás: munkavállalók
  Expozíciós útvonal: belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

helyi és szisztémás, hosszútávú hatások

  Érték: 2,3 mg/m3
 
 Ammónium-bifluorid
  Felhasználás: munkavállalók
  Expozíciós útvonal: belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

akut hatások, helyi és szisztémás hatások

  Érték: 3,8 mg/m3
 PNEC adatok:

 Ammonium bifluoride
  Édesvíz: 1,3 ml/l

  Tengervíz: Nem alkalmazható, mert a F-háttérszint magasabb, mint
a PNEC.

8.2. Az expozíció elleni védekezés
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Helyi elszívás ajánlott a füstkibocsátás legalacsonyabb

megengedett szint alatt tartásához. A termék
használatának helyén is ajánlatos a fröccsenésgátlók
jelenléte.
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A termék kezeléséhez
kötelező egyéni védőfelszerelést viselni. Munka közben
ne együnk, igyunk és dohányozzunk. Munkaközi szünetek
előtt mossunk kezet. Munka után zuhanyozzunk vagy
mosakodjunk. A termék kezelése után cseréljünk
munkaruhát. Távolítsuk el a szennyezett vagy átitatódott
ruházatot és mossuk ki, mielőtt újra felhasználnánk. A
zuhanyzónak és a mosdónak külön kell lennie az
öltözőtől. Az anyagot tartsuk távol ételtől, italtól és
fűszerektől.

 Szem-/arcvédelem: Jól illeszkedő vegyi védőszemüveg, motoros vagy búvár,
műanyag (pl. átlátszó PVC)
lencsékkel vagy arcvédővel. Általánosan ismert, hogy a
vegyi anyagokkal végzett munkavégzés során a
kontaktlencséket nem szabad viselni, mert ezek
hozzájárulhatnak a szem lehetséges károsodásának
súlyosságához.
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 Testvédelem: Normál körülmények között megfelelő anyagú kötény (pl.
Viton, neoprén), normál hosszú ujjú védőruha és vegyi
csizma (Viton, neoprén, stb.).
Ezenkívül a termékkel esetlegesen érintkező munkáknál
viseljünk EPI 3. osztályú, 3. típusú (folyadékzáró),
megfelelő anyagból (kompozit, Viton, PVC), és
vészhelyzet esetén az 1. típusú EPI 3. osztályú (gázbiztos)
ugyanolyan anyagból, független légzőkészülékkel.

 Kézvédelem: Vegyi védőkesztyű megfelelő anyagból (pl. Viton,
neoprén, PVC).

 Légutak védelme: Ha a mérnöki ellenőrzések, a munka, a gyakorlat vagy az
adminisztratív ellenőrzések nem eredményezik a
koncentrációnak az expozíció törvényes határértékei alá
történő csökkentését, használjunk légzőkészüléket.
A füst- vagy porszinttől függően a megfelelő
légzőkészülék lehet - mindegyik EPI 3. osztályba tartozó -
arcmaszk P1E1 - P2E2 típusú cserélhető szűrőkkel,
megfelelő típusú műanyag és cserélhető szűrőkkel
ellátott szemüvegekkel vagy független szigetelésű
berendezésekkel vagy légvezetékkel.

 Egyéb információk: Egészségügyi intézkedések:
Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági
zuhanyok legyenek a munkahelyek közelében.
A szennyezett ruhát és cipőt azonnal le kell vetni, újra
használat előtt ki kell mosni.
Nem érintkezhet bőrrel.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell mosni.
A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat
alapján kell kezelni.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Spanyolországban:
Gáz halmazállapotú kibocsátás: meghatározott
határértékek szerint integrált környezetvédelmi engedély
(R.D. 102/2011 - Gáznemű kibocsátás (a gyártási
helyszínen kívül)).
- fluoridok: 60 mikrogram/m3
(30 perc&#8217;;;;;;); 20 mikrogram/m3
fluorok (1 nap)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 a) Halmazállapot szilárd, kristályos
 b) Szín fehér
 c) Szag fűszeres
 d) Olvadáspont/fagyáspont 125,6 - 126 °C
 e) Forráspont vagy kezdő forráspont

és forrásponttartomány
239,5 - 240 °C-on bomlik.

 f) Tűzveszélyesség nem tűzveszélyes
 g) Felső és alsó robbanási

határértékek
nem tűz- és robbanásveszélyes

 h) Lobbanáspont nem alkalmazható
 i) Öngyulladási hőmérséklet nem gyúlékony
 j) Bomlási hőmérséklet 239,5 - 240 °C
 k) pH 2-3 (20 °C)
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 l) Kinematikus viszkozitás Környezeti hőmérsékleten szilárd
 m) Oldhatóság vízben oldódik (20 °C)
 n) N-oktanol/víz megoszlási

hányados (log érték)
nincs adat

 o) Gőznyomás 1,08 Pa (20°C)
 p) Sűrűség és/vagy relatív sűrűség 1,5 g/cm3
 q) Relatív gőzsűrűség nem alkalmazható
 r) Részecskejellemzők nincs adat
9.2. Egyéb információk
 Egyéb információk: Összeg-/gyökcsoportos képlet: NH4.HF
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1. Reakciókészség
 Reakciókészség: Erős ásványi savak és tömény lúg. Érintkezés acéllal és

sok más fémmel, különösen nedvesség jelenlétében.
10.2. Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil. Ha a szabályok szerint

használják, nem bomlik le.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Erős savakkal HF képződik. Tömény lúggal NH3 képződik.
10.4. Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Hevítés 120 °C fölé. Nedvesség: a terméket tartsuk

szárazon.
10.5. Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Acéllal, cinkkel, alumíniummal és általában könnyű

fémekkel gyúlékony gáznemű hidrogént képez. Maró
hatású üvegre és cementre.

10.6. Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: 230 °C felett hidrogén-fluorid és ammónium képződhet.

Erős savakkal HF képződik. Tömény lúg NH3-t fejleszt.
Acéllal, cinkkel, alumíniummal és általában könnyű
fémekkel gyúlékony gáznemű hidrogént képez.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó
információk
Termék:
 a) Akut toxicitás LD50 szájon át patkány: 130 mg/m3Lenyelve mérgező.
 b) Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Maró

hatású.
 c) Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemkárosodást okoz. Súlyos szemirritáció.

 d) Légzőszervi vagy
bőrszenzibilizáció

A rendelkezésre álló adatok és a harmonizált osztályozás
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
Laboratóriumi állatokban nem okozott túlérzékenységet.

 e) Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok és a harmonizált osztályozás
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
ammónium-bifluorid: In vitro genotoxicitás: Mutagenicitás
negatív (Salmonella typhimurium - reverz mutáció próba,
metabolikus aktiválással vagy anélkül, OECD 471, nem
publikált jelentés). Az in vitro vizsgálatok nem mutattak ki
mutagén hatásokat. Analógia alapján. Emlőssejt
génmutációs vizsgálatok: pozitív (Baktériumtörzs: egér
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limfóma sejtek, metabolikus aktiválással vagy anélkül,
OECD 476; publikált adatok). Az in vitro vizsgálatok
mutagén hatásokat mutattak ki. Analógia alapján. In vitro
kromoszóma rendellenesség vizsgálat: kétséges
(Baktériumtörzs: CHO, metabolikus aktiválással vagy
anélkül, OECD 473 publikált adatok). In vivo
genotoxicitás: Analógia alapján. Az in vivo vizsgálatok
nem mutattak ki mutagén hatásokat.

 f) Rákkeltő hatás A harmonizált osztályozás alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek. ammónium-bifluorid:
Analógia alapján: Nem figyeltek meg rákkeltő hatásokat.

 g) Reprodukciós toxicitás A harmonizált osztályozás alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek. ammónium-bifluorid:
Analógia alapján: A szaporodásra nem káros.
Állatkísérletekben nem találtak embriotoxikus hatásokat.

 h) Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok és a harmonizált osztályozás
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

 i) Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok és a harmonizált osztályozás
alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
ammónium-bifluorid: Analógia alapján Szájon át történő
krónikus toxicitási vizsgálatok során nem figyeltek meg
visszafordíthatatlan hatásokat. Belégzéses toxicitási
vizsgálatok során nem figyeltek meg szilikózis tüneteket
vagy tartós hatást. Nem figyeltek meg neurotoxikus
hatást.

 j) Aspirációs veszély A harmonizált osztályozás alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyéb információk: Nincs adat.
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ
 Nincs információ.
12. SZAKASZ: Ökológiai adatok
12.1. Toxicitás
 LC50 érték: A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált

osztályozás alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.
Mérgező hatás a halakra, a planktonokra, a növényekre
és a lombozatra.
Akut toxicitás:
LC50 (édesvízi halak): 422 mg/l.
EC50/LC50 (édesvízi gerinctelenek):
26 mg/l.
Hosszú távú toxicitás:
EC10/LC10 (édesvízi halak): 4 mg/l.
Hosszú távú toxicitás édesvízi gerinctelenekre:
8,9 mg/l.
EC50/LC50 (édesvízi algák): 43 mg/l.
EC50/LC50 (tengeri moszat): 81 mg/l.
EC10/LC10 vagy NOEC (édesvízi algák):
50 mg/l.
EC10/LC10 vagy NOEC (tengeri algák):
50 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Nem érhetők el kísérleti adatok.

A biológiai lebonthatóság meghatározásához használt
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módszerek nem alkalmazhatók szervetlen anyagokra.
12.3. Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: A termék bioakkumulációs képességgel rendelkezik a vízi

organizmusokban.
12.4. A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: A talaj természetes lúgossága lassan semlegesíti a

savasságot. A talaj erősen megköti a fluoridot, ha a pH
értéke > 6,5. A magas kalciumtartalom a fluoridokat is
immobilizálja.

12.5. A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Szervetlen anyagként a PBT- és vPvB-értékelés nem
alkalmazható rá.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok
 Endokrin károsító tulajdonságok: Nincs információ.
12.7. Egyéb káros hatások
 Kerüljük a felszíni vizekbe, szennyvízbe és a talajba való bejutást.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1. Hulladékkezelési módszerek
 Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi besorolás: HP 6 &#8222;;;Akut toxicitás&#8221;;;,

HP 8 &#8222;;;Maró&#8221;;;. Használjunk minél több terméket a gyártási ciklusban.
Szállítsuk a csomagolt terméket száraz és zárt tartályokban egy meghatalmazott
hulladékkezelőhöz, hogy a vegyszeres kezeléssel és azt követő ellenőrzött hulladéklerakóban
történő lerakással történő ártalmatlanítás nyilvántartásba vehető legyen. Alternatív
megoldásként a terméket vízben oldhatjuk és lúggal semlegesíthetjük, a fluorid-ionokat
eltávolíthatjuk kalcium-hidroxiddal, amely kicsapja az oldhatatlan kalcium-fluoridot. Az e
művelet során keletkező iszap dehidratálható, majd egy engedélyezett hulladéklerakóban
helyezhető el. Az így keletkező, semlegesített és erősen hígított folyékony hulladék a települési
szennyvíztisztító telepeken kezelhető.
Minden ártalmatlanítási eljárás előtt vegyük figyelembe a hatályos nemzeti és helyi
jogszabályokat (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 343/2011. (XII.
29.) Korm. rendelet). Egy engedélyezett hulladékkezelő vagy a termék gyártója
együttműködhet/tanácsot adhat az ilyen ártalmatlanítással kapcsolatban.
Hulladék: A hulladék azonosító kódot és a pontos hulladékkezelési módszert a hulladék
tulajdonosának kell meghatároznia a felhasználási terület és a hulladék tulajdonságai alapján a
2012. évi CLXXXV. törvény és a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint.
Csomagolás: Veszélyes hulladék.
Kezelés előtt teljesen ürítsük ki a tartályokat, a lehető legtöbb terméket használjuk a termelési
ciklusban. A konténereket eltávolításuk vagy lerakásuk előtt óvatosan tisztítsuk meg a porból.
Ha már majdnem megtisztult, ártalmatlanítsuk engedélyezett hulladéklerakóban történő
lerakással vagy törvényesen engedélyezett üzemben történő elégetéssel. A nem szennyezett
csomagolásokat úgy kezeljük, mintha inert maradványok lennének, vagy újra-hasznosítható
anyagként.

 EWC hulladékkód: 15 01 10* - veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó
vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
 A termék a szállítási szabályozások (ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO, IATA) szerint osztályozva

veszélyes áru.

IMDG, ICAO/IATA:
veszélyt jelölő szám: 80
alagútkorlátozási kód: E
szállítási kategória: 2
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Csomagolási utasítások: P002 - IBC08, B4 - MP10
ADR tartány: SGAN - AT jármű
mobiltartányos szállítás: T3, TP33
IATA:
- csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): 863
- maximális nettó tömeg: 50,00 kg
- csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép): 859
- maximális nettó tömeg: 15,00 kg

 14.1. UN-szám vagy azonosító szám 1727
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

8 Osztályozási kód: C2

 14.4. Csomagolási csoport II
 14.5. Környezeti veszélyek Nem
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
különleges utasítások: V11 - korlátozott mennyiség: 1 kg -
engedményes mennyiség: E2

 14.7. Az IMO-szabályok szerinti
tengeri ömlesztett szállítás

Nem szállítják ömlesztve

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírások/jogszabályok
 A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.),

valamint az 1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)

Vegyük figyelembe az 1907/2006/EK EPT (REACH) rendelet XVII. mellékletének vonatkozó
korlátozásait.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H301 Lenyelve mérgező.
 H315 Bőrirritáló hatású.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 3 Akut toxicitás 3
 Skin Corr. 1B Bőrmaró 1B
 Felülvizsgált fejezetek: 1-16.
 Egyéb információk: Adatforrások:

A gyártó biztonsági adatlapja

Rövidítések és betűszavak:
Acute Tox. oral Acute Toxicity oral / Akut toxicitás /
Heveny mérgezőképesség szájon át. Acute Tox. dermal
Acute Toxicity dermal / Heveny mérgezőképesség bőrön
át. Acute Tox. inhal Acute Toxicity inhalation / Heveny
mérgezőképesség belélegezve. Skin Corr. Skin Corrosion /
Bőrmarás. Skin Irrit. Skin Irritation / Bőrirritáció. Eye Irrit.
Eye Irritation / Súlyos szemirritáció. Eye Dam. Eye
Damage / Súlyos szemkárosodás. HU Hungary /
Magyarország HU/EN Hungarian-English / magyar-angol
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EC / EK European Community / Európai Közösség EEA /
EGT The European Economic Area / Európai Gazdasági
Térség EEC / EGK European Economic Community /
Európai Gazdasági Közösség EU European Union / Európai
Unió UN / ENSZ United Nations / Egyesült Nemzetek
Szövetsége CAS Chemical Abstracts Service / Kémiai
Nyilvántartó Szolgálat CLP Regulation on Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / A
veszélyes anyagok és keverékek osztályozására,
címkézésére és csomagolására vonatkozó szabályozás
ADN Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voie de navigation
intérieure / A veszélyes áruk nemzetközi belvízi
szállításáról szóló európai megállapodás ADR Accord
européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route / A veszélyes áruk
nemzetközi közúti szállításáról szóló európai
megállapodás RID Réglement international concernant le
transport des marchandises dangereuses par chemin de
fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról
szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B.
függelékének 1. melléklete IMDG International Maritime
Code for Gangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri
szállításának szabályzata IATA International Air Transport
Association / Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ICAO
International Civil Aviation Organization / Nemzetközi
Polgári Repülési Szervezet ÁK Permissible average
concentration (permissible average concentration per
shift) / Megengedett átlagos koncentráció (egy műszakra
megengedett átlagos koncentráció) CK Permissible peak
concentration (shortest allowable maximum air pollution)
/ Megengedett csúcskoncentráció (rövid ideig
megengedhető legnagyobb levegőszennyezettség) MK
Maximum concentration (highest concentration accepted
during shift) / Maximális koncentráció (a műszak során
eltűrt legmagasabb koncentráció) MAC / MAK Maximale
Arbeitsplatzkonzentration (Maximum Workplace
Concentration) / Maximális munkahelyi koncentráció TWA
Time-Weighted Average / nyolc órás idővel súlyozott
átlag DNEL Derived No Effect Level / Származtatott
hatásmentes szint PNEC Predicted No Effect
Concentration / Előre jelzett hatásmentes koncentráció
EC50 Effective concentration 50 % / Effektív koncentráció
50 % / Az anyag tényleges koncentrációja, amely a
legnagyobb válaszreakció 50 %-át eredményezi LC50
Lethal Concentration 50 % / közepes halálos koncentráció
/ A heveny mérgezőképesség 50 %-os értéke belélegzés
esetén LD50 Lethal dose 50 percent / 50 százalékos
heveny mérgezőképesség (közepes halálos dózis) IBC
Intermediate Bulk Container / Nagyméretű csomagoló
eszköz PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic /
perzisztens, bioakkumulatív, mérgező vPvB very
persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens,
nagyon bioakkumulatív EPC / EPT The European
Parliament and the Council / Európai Parlament és a
Tanács Korm. Kormány ESzCsM Egészségügyi Szociális és
Családügyi Miniszter ITM Innovációért és Technológiáért
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felelős Miniszter VM Vidékfejlesztési Miniszter
 Készült: A gyártó 2021.03.09-én kelt. biztonsági adatlapja alapján.

Jelen Biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása
biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleírással összhangban kell alkalmazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott
biztonsági óvíntézkedésektől, és ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállítania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztosítják a biztonságos munkát.
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