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

Kiállítás dátuma: 2011.05.05. Felülvizsgálva: 2015.11.04.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: DIAMMÓNIUM FOSZFÁT
 Egyéb nevek, szinonímák: diammonium hidrogénortofoszfát
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 7783-28-0
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: Gyertya-, ill gyufagyártási segédanyag
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
e-mail: anilin@anilin.hu
Biztonsági adatlap kiállításáért felelős személy: Jantai
Tamásné
tel: +36/30/643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

 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: Veszélyesség szerinti besorolás
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása

nem indokolt.
2.1 Címkézési elemek
 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint az anyag/keverék veszélyességi besorolása

nem indokolt
2.2 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Nincs információ
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Diammónium-foszfát

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a
beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható
koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre
veszélyesként lennének besorolva.

 Összetevők:

 diammonium hidrogénortopfoszfát
  Mennyiség: 98-100%
  CAS-szám: 7783-28-0
  EINECS-szám: 231-987-8
  EU-jel/R-mondat: --/--
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  GHS: nincs besorolva
  Veszély/figyelem: --
  H-mondat: --
  Veszélyességi kategória: --
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes helyzetbe le

kell fektetni, szoros ruhadarabjait meg kell lazítani, ha
szükség van orvost kell hívni.

 Bőrre kerülve: Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a
szennyezett ruhát és cipőt. A tünetek jelentkezése esetén
forduljon orvoshoz.

 Lenyelve: Öblítse ki vízzel a szájat. Az érintett személyt friss
levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell
helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha az anyagot
lenyelték és az expozíciónak kitett személy eszméleténél
van, adjon neki kevés vizet inni. Orvosi utasítás nélkül ne
hánytasson. A tünetek jelentkezése esetén forduljon
orvoshoz.

 Szembe jutva: Azonnal mossa ki nagy mennyiségű vízzel, időnként
megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze,
hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Irritáció
esetén forduljon orvoshoz.

 Egyéb információk: Elősegélynyújtók védelme : Olyan tevékenység nem
végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy
amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem
kapott.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Szembe jutás : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Belélegzés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Bőrrel érintkezés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Lenyelés : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Túlzott expozíció jelei/tünetei:
Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő: pirosság, fájdalom vagy
irritáció
Belélegzés : A tünetek között a következők fordulhatnak elő: köhögés, légúti irritáció
Bőrrel érintkezés : A tünetek között a következők fordulhatnak elő: pirosság
Lenyelés : A tünetek között a következők fordulhatnak elő: gyomorfájdalmak

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Megjegyzések orvos számára : Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket

kezelő szakorvossal, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.
Nincs speciális kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén nitrogén-oxidok, foszfor-oxidok képződhetnek.
 Egyéb információk: Nem jelent különleges tűz-, vagy robbanásveszélyt.
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5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes személyt.

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére
a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.
Speciális tűzoltó védőfelszerelés : A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs
légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és
túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő
tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél
alapszintű védelmet biztosit.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő személyzet számára: Olyan tevékenység nem

végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő
képzést nem kapott. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és
védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele.
Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni.
A sürgősségi ellátást nyújtó személyzet számára: Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges
ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és
nem alkalmas anyagokról. Tekintse át "A sürgősségi ellátást nyújtó személyzettől eltérő
személyzet részére" vonatkozó információkat is.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a
termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő). Nagy
mennyiségben kijutva ártalmas lehet a környezetre.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Kismértékű kiömlés : Vigye el a tárolóedényeket a kiömlés területéről. Porszívózza vagy

seperje fel az anyagot és helyezze egy erre a célja kijelölt, felcímkézett hulladéktároló
edénybe. Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.
Nagymértékű kiömlés : Vigye el a tárolóedényeket a kiömlés területéről. Akadályozza meg az
anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. Porszívózza vagy seperje fel
az anyagot és helyezze egy erre a célja kijelölt, felcímkézett hulladéktároló edénybe.
Engedéllyel rendelkező végeztesse el az ártalmatlanítást.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.Lásd a 8. szakaszt a

megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a további
hulladékkezelési információkért.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8.

fejezet).Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a
helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és
feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a
dolgozóknak kezet és arcot mosniuk. Az étkezésre kijelölt
területre történő belépés előtt le kell venni a szennyezett
ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a
további a higiénés intézkedésekről.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az

eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve
száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol anyagoktól
(lásd. 10. fejezet), ételtől és italtól. A tárolóedényt a
felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már
kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és
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nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a
szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja
címkézés nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés
elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.
Ne tárolja 0 C fok alatt és 35 C fok felett.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Gyertya-, ill gyufagyártási segédanyag
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A termék nem tartalmaz olyan anyagot, melyre

megállapított határérték lenne.
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzések : Nincsenek speciális,

szellőztetésre vonatkozó követelmények. A jó általános
szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy
szabályozza a munkavégzők lebegő
szennyezőanyagoknak való kitettségét. Ha ez a termék
expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket
tartalmaz, alkalmazzon védőkamrát, helyi elszívást vagy
egyéb műszaki szabályozó berendezést, hogy a
munkavégzőt érő expozíció bármely ajánlott vagy a
törvényes határérték alatt.

 Szem-/arcvédelem: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó
szabványnak megfelelő védőszemüveget kell viselni,
hogy elkerülhessük a kifröccsenő folyadékkal, köddel,
gázokkal és porokkal szembeni expozíciót.

 Testvédelem: A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az
elvégzendő feladat és a vele járó kockázatok
függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése
előtt ezeket szakemberrel kell jóváhagyatni.
Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére
valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az
azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá
kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

 Kézvédelem: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó
szabványnak megfelelő, vegyszereknek ellenálló, nem
áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése
során mindenkor.

 Légutak védelme: Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a
vonatkozó szabványnak megfelelő, szabályosan illesztett,
levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket. A
légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a
termék veszélyessége és a légzésvédő biztonságos
üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani. Porvédő
maszk.

 Egyéb információk: Higiénés intézkedések : Alaposan mossa meg kezét,
alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve evés,
dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő
befejeztével. Megfelelő technikát kell alkalmazni az
esetlegesen elszennyeződött ruházat eltávolítására.
Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött
ruházatot. Gondoskodjon arról, hogy a munkahely
közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok
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berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak
biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a
környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben
füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések
műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy
az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: szilárd
 Szín: fehér
 Szag: ammóniaszagú
 Oldhatóság vízben: oldható
 pH-érték: 7-8 (10 g/l)
 Dermedés-/Olvadáspont: 155 C fok
 Relatív sűrűség: 1,61 g/cm3
 Lobbanáspont: nem alkalmazható
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem gyúlékony (szilárd, gáz)
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem alkalmazható
 Oxidáló tulajdonságok: nem alkalmazható
 Öngyulladási hőmérséklet: nem alkalmazható
9.2 Egyéb információk
 Nincs információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek

reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre
speciális vizsgálati adat.

10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: A termék stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Normál tárolási és felhasználási körülmények között

veszélyes reakciók nem fordulnak elő.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Nincs specifikus adat.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal:

víz
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között

veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
 Akut toxicitás, belégzés: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
 Akut toxiciás, börön át: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Nem irritálja a bőrt.
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Nem irritálja a szemet.
 Csírasejt-mutagenitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
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 Reprodukciós toxicitás Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
 Egyéb információk: Teratogén hatás: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek

nem ismertek.
A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez
kapcsolódó tünetek:
Belélegzés : köhögés, légúti irritáció
Lenyelés : gyomorfájdalmak
Bőrrel érintkezés : pirosság
Szembe jutás : pirosság, fájdalom vagy irritáció

Lehetséges krónikus egészségi hatások:
Általános: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem
ismertek.
Karcinogenitás: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek
nem ismertek.
Mutagenitás: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek
nem ismertek.
Teratogén hatás: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek
nem ismertek.
Fejlődési hatások: Jelentős hatások vagy kritikus
veszélyek nem ismertek.
Termékenységi hatások: Jelentős hatások vagy kritikus
veszélyek nem ismertek.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 Egyéb információk: EC50: 0,3 mg/l Hal - Labeo boga
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Nincs adat
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nincs adat
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Nem PBT vagy vPvB.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges.

A termékmaradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a szennyvízcsatornába juttatni,
egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem hasznosítható
termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék,
illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a
hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi
hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és
érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.
A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK irányelv szerint nem számít
veszélyes hulladéknak.
Csomagolás: A csomagolóanyag hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó
csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.
Különleges óvintézkedések : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani
kell. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.
Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,
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vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID
 UN-szám: Nem alkalmazható.
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 Veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.
 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.
14.2 Légi szállítás ICAO/IATA
 UN-szám: Nem alkalmazható.
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 Veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.
 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.
14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO
 UN-szám: Nem alkalmazható.
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 Veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható.
 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható.
14.4 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
 Nem alkalmazható.
14.5 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
 Nem alkalmazható.
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Szabályozással kapcsolatos információk
Besorolás és címkézés:
 Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra és a Veszélyes keverékekre

vonatkozó 1907/2006/EK (2006.12.18.), valamint az
1272/2008/EK rendelet (2008.12.31.)

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
 Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.

1907/2006/EK rendelet (2006.12.18.)
1272/2008/EK rendelet (2008.12.16.)

 Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl.
10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéröl
szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiröl szóló
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról.

 Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény.
3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet.

 Tűzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet
 Korlátozások: XVII. Melléklet ' Egyes veszélyes anyagok, készítmények

és árucikkek gyártásával, forgalomba hozatalával és
felhasználásával kapcsolatos korlátozások: Nem
alkalmazható.
Egyéb EU előírások:
Európai jegyzék : Minden alkotóelem jegyzékbe vett vagy
kivételezett.
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Integrált szennyeződés'megelőzés és csökkentés (IPPC) '
Levegő : Nem besorolt
Integrált szennyeződés'megelőzés és csökkentés (IPPC) '
Víz: Nem besorolt
Aeroszoladagoló : Nem alkalmazható

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 Felülvizsgált fejezetek: 14.
 Egyéb információk: Rövidítések és betűszavak:

CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service
jegyzékében szereplő szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó 2012.08.07.-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.ANILI
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