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

Kiállítás dátuma: 2011.04.01. Felülvizsgálva: 2015.11.04.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: ECETSAV 60%
 Egyéb nevek, szinonímák: Acetic acid
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 64-19-7
 Regisztrációs szám: 01-2119475328-30-0018
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: Azonosított felhasználások: vegyi folyamatok általánosan
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
2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

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

2.2 Címkézési elemek
 GHS piktogramok:

 GHS05 Maró, korrózív anyag

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

 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/ permet belélegzése tilos.

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.

 P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
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 P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 P405 Elzárva tárolandó.
2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Nem ismert.
3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Ecetsav oldat
 Összetevők:

 ecetsav
  Mennyiség: 60%
  CAS-szám: 64-19-7
  EINECS-szám: 200-580-7
  Index szám: 607-002-00-6
  Regisztrációs szám: 01-2119475328-30-0018
  Veszély/figyelem: Veszély!
  H-mondat: H314, H226
  Veszélyességi kategória: Skin Corr. 1A 1A, Flam. Liq. 3
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Az érintettet azonnal el kell távolítani a veszélyes

zónából. Az érintettet friss levegőre kell vinni,
nyugalomba helyezni oldalfekvő helyzetben és betakarva.
Szoros ruhadarabjait meg kell lazítani. Rendszertelen
légzésnél/légzés-szüneteknél mesterséges lélegeztetés.
Orvosi segítséget kell hívni.

 Bőrre kerülve: A szennyezett bőrfelületet le kell mosni vízzel,
szappannal. Orvosi kezelésről gondoskodni kell.

 Lenyelve: Hánytatni tilos! A szájat öblítsük ki és itassunk vele sok
vizet. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Eszméletlen
személyeket nem szabad itatni.

 Szembe jutva: A szemet bő vízzel (a szemhéjak széthúzása mellett)
legalább 15 percig kell öblíteni és azonnal orvost kell
hívni.

 Egyéb információk: Általános előírások:
Baleset vagy rosszullét esetén azonnal hívjunk orvost. A
szennyezett ruházatot és lábbeliket azonnal le kell vetni
és ismételt használat előtt alaposan meg kell tisztítani.
Eszméletlenség veszélye esetén elhelyezés és szállítás
biztonságos oldalfekvésben.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 A termék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával érintkezve maró hatású, belégzése izgatja a

légutakat.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Figyeljük a légzést. A gőzök nagy koncentrációban vagy hosszabb ideig tartó belégzése maró

hatású a nyálkahártyára. Minden, személyeket érintő balesetnél orvoshoz kell fordulni.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2
 Biztonsági okokból alkalmatlan
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oltóanyag:
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Égéskor szénoxidok és légzésméreg kategóriájú füst

képződhetnek.
 Egyéb információk: A tűznek kitett tartályokat vízpermettel hűtse.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűzoltásnál légzőkészülék és vegyszerálló védőruha viselése szükséges.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Viseljen védőfelszerelést. Az illetéktelen személyeket tartsa távol. A bőrrel, szemmel és

ruházattal történő érintkezés kerülendő. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Tilos a terméket illetve maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába juttatni.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 Folyadékot megkötő anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, általános megkötővel) itassuk fel. A

felszedett anyagot gyűjtsük feliratozott edényzetbe, és a 13. pontban leírtak szerint
ártalmatlanítsuk. A szennyeződés helyét bő vízzel fel kell mosni. A mosóvizet szennyezett
hulladékként kell kezelni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Személyi védőfelszereléseket lásd 8. pontban. A hulladékkezelési információkat lásd 13.

pontban.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Hőérzékeny
 Kezelés: A termék kezelésénél szükséges a kockázatot védő és

megelőző intézkedésekkel a legkisebb mértékre
csökkenteni. A munkafolyamatot, amennyiben ez a
technika állapota szerint lehetséges, úgy kellene
rendezni, hogy ne kerüljön sor veszélyes
anyagok felszabadulására, vagy ki legyen zárva a bőrrel
való érintkezés.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: A nyitott tartályokat gondosan lezárni és függőleges

helyzetben tartani, hogy az anyag kifolyását
megakadályozzuk. Mindig olyan tartályokban kell tárolni,
melyek az eredeti tároló edényeknek megfelelnek. Hűvös,
de olvadáspont feletti hőmérsékleten és jól szellőztetett
helyen tárolandó, szorosan lezárva.
Nem tárolható együtt éghető anyagokkal, oxidáló
szerekkel, bázisokkal, fémekkel.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Vegyi folyamatok általánosan.
 Egyéb információk: Rozsdamentes acél és polietilén tartályokban tárolható.
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: ÁK: 25 mg/m3, CK: 25 mg/m3
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés

A helyiség hatásos szellőzéséről gondoskodni kell.
 Szem-/arcvédelem: Vegyszer ellen védő zárt védőszemüveg használata

kötelező.
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Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban
található.

 Testvédelem: Védőruha használata kötelező. Vegyiparban szokásos
munkaruha. Overall, át nem eresztő kesztyű, acél
orrmerevítős bakancs. A mosodát tájékoztatni kell a
szennyeződés veszélyéről.
Az alkalmazandó európai szabvány az EN ISO 20345-ben
található.

 Kézvédelem: Védőkesztyű használata kötelező.
A védőkesztyű kiválasztásánál meg kell vizsgálni a
munkahelyre vonatkozó (pl.mechanikai ellenálló
képesség, termékkel szembeni összeférhetőség, sztatikus
töltésgátlás) jellemzőket, hogy arra alkalmas-e. A kesztyű
gyártójának használati, raktározási, ápolási és kicserélési
utasításait és
információit követni kell. A védőkesztyűket
megrongálódás vagy kezdődő kopási jelenségek
fellépésénél azonnal ki kell cserélni. A
munkafolyamatokat úgy kell tervezni, hogy ne kelljen
állandóan kesztyűt hordani.
Megfelelő anyag:
- hosszan tartó érintkezésnél: viton
- rövid ideig tartó érintkezésnél/védelem beszennyezés
esetén: nitril
Az alkalmazandó európai szabvány az EN 374-ben
található.

 Légutak védelme: A munkahelyi határértékek túllépésénél alkalmas
légzőkészüléket kell hordani. Amennyiben munkahelyi
határértékek nem állnak rendelkezésre, aeroszol és
ködképződésnél megfelelő légzésvédelmi intézkedéseket
kell végrehajtani.
Légszűrő: gáz E

 Egyéb információk: Általános biztonsági és higiéniai előírások:
Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem
szabad. Élelmiszerektől és italtól távol kell tartani. Kerülni
kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A
szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Munkaközi
szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni.
Szemöblítő berendezést készenlétben kell tartani. Zuhany
szükséges. Gőzeit nem szabad belélegezni.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: A szennyezés mentesítéskor keletkezett anyagok
megsemmisítéséről a helyi és nemzeti hatóságok
előírásai szerint kell gondoskodni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: színtelen
 Szag: ecetszagú
 Oldhatóság vízben: korlátlan
 pH-érték: kb. 3 (20 C fok)
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
103 C fok

 Dermedés-/Olvadáspont: < - 8 C fok
 Gőznyomás: kb. 20 hPa (20 C fok), kb. 120 hPa (50 C fok)
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 Relatív sűrűség: 1,06-1,07 g/cm3 (20 C fok)
 Lobbanáspont: kb. 98 C fok
 Gyulladási hőmérséklet: kb. 550 C fok
 Robbanási határérték: alsó: 4 térf.%, felső: 17 térf.%
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Az anyag gyenge sav. (ICSC: 0363)
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Nincs információ.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál tárolási és kezelési körülmények között stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Hevesen reagál erős oxidáló szerekkel, tűz és

robbanásveszélyt okozva.
Hevesen reagál erős bázisokkal, erős savakkal és sok
más vegyülettel.
Megtámad egyes műanyagokat, a gumit és bevonatokat.
(ICSC: 0363)

10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Nedvesség, sugárzó hő.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Oxidáló szerek, bázisok, erős savak, fémek.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Szénoxidok és mérgező füst égéskor.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos égési sérülést okoz.
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Nincs adat
 Csírasejt-mutagenitás Nincs adat
 Rákkeltő hatás Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely

legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy
várható rákkeltőként azonosította.

 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

 LD50 nyúlon, dermal: 1060 mg/kg (RTECS) (99,5%)
 LD50 patkányon, oral: 3310 mg/kg (99,5%-ra)
 Egyéb információk: LC50-1 óra inhalálva: 5620 ppm (egér) (RTECS) (99,5%)

Akut hatások:
A termék bőrrel, szemmel és nyálkahártyával érintkezve
maró hatású. A termék belégzése izgatja a légutakat.
Késleltetett, valamint krónikus hatások: nincs adat
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: vízi organizmusokra: 10-100 mg/l, 96 óra
 Egyéb információk: EC50 = 410 mg/l/48 óra Leuciscus idus (hal) (99,5%)

EC50 = 95 mg/l/24 óra Daphnia magna (rákok) (99,5%)
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Abiotikus lebomlás: vízben: ionizálódik, csökkenő pH-

érték
mellett
talajban: ionizáció/neutralizáció
Biotikus lebomlás: > 70% (OECD 302 B)

12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: A megoszlási hányados log Pow = -0,2.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Kifejezett oldódás és mobilitás. Esőben a talajvíz

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

eredményei:
Nincs információ.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: A talajba, vizekbe és a csatorna hálózatba jutását kerülni

kell.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A terméket és maradékait a talajba, élövízbe és közcsatornába juttatni tilos. A termék

maradékait, illetve a termék maradékaival szennyezett csomagolóeszközöket, göngyöleget a
felhasználás helyén hatályos jogszabályoknak megfelelöen kell kezelni, ártalmatlanítani.
Csomagolás ártalmatlanítása:
A ki nem tisztított üres edényekkel úgy kell bánni, mint a benne tárolt anyagokkal.
Szennyeződött csomagolóanyag tekintetében:
A csomagolásokat maradék nélkül ki kell üríteni és a hivatalos előírások betartásával
gondoskodni kell megfelelő ártalmatlanításukról. A tisztítatlan, nem kiürített csomagolások
ártalmatlanítását a regionális hulladékkezelővel
kell egyeztetni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID
 UN-szám: 2790
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
Ecetsav oldat

 Veszélyességi osztály(ok): 8 Osztályozási kód: C3
 Csomagolási csoport: II
 Bárca: 8
14.2 Légi szállítás ICAO/IATA
 UN-szám: 2790
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
Ecetsav oldat

 Veszélyességi osztály(ok): 8
 Csomagolási csoport: II
14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO
 UN-szám: 2790
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 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási
megnevezés:

Ecetsav oldat

 Veszélyességi osztály(ok): 8
 Csomagolási csoport: II
 EMS szám: F-E, S-C
14.4 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
 Nincs adat
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
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: Nem készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Flam. Liq. 3 Tűzveszélyes folyadékok 3
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 3. 10.
 Egyéb információk: Rövidítések és betűszavak:

CAS szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében
szereplő szám
GHS: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek
EC szám: az EINECS- és ELINCS-számok
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás
koncentrációja
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
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PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
Rákk.: Rákkeltő
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása,
értékelése, engedélyezése és korlátozása
STOT egy: Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció
STOT ism: Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció
STP: szennyvízkezelő telep
Szenz.: Szenzibilizáció
Tox.: Toxikus
TRC: teljes maradék klórmennyiség
ts/nap: testsúly/nap
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó 2010.11.29.-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
N

8/8


