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

Kiállítás dátuma: . Felülvizsgálva: 2019.02.15.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosító
 A keverék/anyag neve: ETILÉN-GLIKOL
 Egyéb nevek, szinonímák: Monoetilén-glikol, etándiol, etán-1,2-diol
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS szám: 107-21-1
 Regisztrációs szám: 01-2119456816-28-xxxx
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavalt
felhasználásai
 Felhasználási terület: Szintézis-vegyszer, oldószer, lágyítószer, intermedier,

rétegfelhordó szerek előállítása, nyersanyag mosó- és
tisztítószerekhez, fémmegmunkálás, folyékony
hőhordozó, fagymentesítő termék, fagyásgátló termék,
laboratóriumi vegyszer.

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 osztályozása
Osztályozás az 1272/2008/EK szabályozása értelmében
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 4 Akut toxicitás 4
H302 - Lenyelve ártalmas.

 
STOT RE 2 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció STOT ism. 2-

H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén:
Lenyelve károsíthatja a veséket.

2.2 Címkézési elemek
 Etilén-glikol
 GHS piktogramok:

 GHS07 Figyelmeztetés

 GHS08 Egészségkárosító anyag

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

 H302 Lenyelve ártalmas.

 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén: Lenyelve
károsíthatja a veséket.

 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

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

 P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy
dohányozni.

 P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.

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

2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: A termék nem PBT és/vagy vPvB anyag.
3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk
3.1 Anyagok
 Tartalom: Etilén-glikol
 Összetevők:

 etilén-glikol
  Mennyiség: > = 99 %
  CAS-szám: 107-21-1
  EINECS-szám: 203-473-3
  Index szám: 603-027-00-1
  Regisztrációs szám: 01-2119456816-28-xxxx
  H-mondat: H302, H373/Lenyelve károsíthatja a veséket.
  Veszélyességi kategória: Acute Tox. 4, STOT RE 2
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Gondoskodjunk friss levegőről. Minden kétség esetén,

illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, forduljon azonnal
orvoshoz. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, azonnal
meg kell kezdeni az elsősegély intézkedéseket és
orvoshoz kell fordulni.

 Bőrre kerülve: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések
megjelenése esetén biztosítsunk orvosi ellátást.

 Lenyelve: Azonnal öblítsük ki a sérült száját és itassunk vele sok
vizet. Hánytatni tilos. Azonnal forduljunk orvoshoz.
Biztosítsunk azonnal orvosi ellátást. A sérültnek
biztosítsunk friss levegőt, tartsuk nyugalomban és
melegen.

 Szembe jutva: A szemhéjakat szétfeszítve a szemet bő, tiszta, friss
vízzel öblítsük le 10 percen keresztül. Adott esetben
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az
öblítés folytatása. Azonnal forduljunk orvoshoz.

 Egyéb információk: Általános:
Vigyük ki az érintett személyt a veszélyövezetből. Ne
hagyjuk felügyelet nélkül. Tartsuk melegben, betakarva
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és nyugalomban. A szennyezett ruhát azonnal vegyük le.
Minden kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan
fennállnak, forduljunk azonnal orvoshoz. Eszméletvesztés
esetén helyezzük a személyt stabil oldalfekvésbe. Soha
ne adjunk semmit szájon át eszméletlen személynek.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Eszméletlenség, köhögés, súlyos fejfájás, hányinger, szédülés. Nagy mennyiség lenyelésekor a

vese vérzésének és a máj mérgezésének veszélye.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: vízpermet, oltópor, oltóhab, CO2
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Közvetlen, erős vízsugár.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes égéstermékek: szén-monoxid (CO), szén-

dioxidok (CO2).
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Használjunk zárt rendszerű légzőkészüléket és vegyvédelmi ruházatot. Robbanás és/vagy tűz

esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
Akadályozzuk meg a tűzoltáshoz használt víz bejutását csatornákba vagy folyóvízbe -
elkülönítve gyűjtsük vissza. A tűzoltást megfelelő távolságból végezzük, a szokásos
óvintézkedések betartásával.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Nem vészelhárítóknak: A személyeket vigyük biztonságos helyre. Biztosítsunk megfelelő

szellőzést. A bőr, a szem és a személyes ruházat esetleges szennyeződésének megelőzésére
szolgáló, megfelelő védőeszközök (lásd 8.
szakasz) használata. Gyújtóforrások eltávolítása.
Vészelhárítóknak: Viseljünk légzőkészüléket, ha ki vagyunk téve gőznek/pornak/permetnek/
gáznak.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Csatornáktól, felszíni és talajvíztől tartsuk távol. A szennyvizet gyűjtsük össze és

ártalmatlanítsuk.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A csatornákat fedjük le. Itassuk fel nedvszívó anyaggal (ruha, gyapjú).

Abszorbens anyagok felhasználásával határoljuk el. A kiömlött anyagot gyűjtsük össze
(fűrészpor, kovaföld (diatomit), homok, univerzális kötőanyag).
Helyezzük el a hulladékelhelyezés céljára megfelelő tartályokba. Az érintett munkaterületet
szellőztessük.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Óvintézkedéseket lásd 7. szakaszban.

Személyi védőfelszereléseket lásd 8. szakaszban.
A hulladékkezelési információkat lásd 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Ajánlások: A tűz, az aeroszol és a por keletkezését

akadályozzuk meg. Az edényzet légmentesen lezárva
tartandó. Használjunk helyi és általános szellőztetést.
Csak jól szellőztetett helyen használható. Az
elektrosztatikus kisülés megakadályozására tegyünk
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óvintézkedéseket. Oxidálószerektől tartsuk távol.
Munkahigiéniai óvintézkedések: A szennyezett ruhát
azonnal vegyük le. Használat után mossunk kezet. A
munkaterületen tilos az étkezés, italfogyasztás és
dohányzás. A szennyezett ruházatot és védőeszközt
távolítsuk el az étkezési területekre való belépés előtt.
Soha ne tároljunk ételt vagy italt vegyszerek közelében.
Soha ne tegyünk vegyszereket olyan edénybe, amelyet
általában étel vagy ital tárolására használnak.
Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A
keletkező gázt/gőzt/permetet nem
szabad belélegezni. Kerüljük a termék bőrrel való
érintkezését és szembe jutását.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Kapcsolódó kockázatok kezelése:

Tűzveszélyesség: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt
lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a
dohányzás.
Összeférhetetlen anyagok vagy keverékek:
Tűzveszélyes szilárd anyagokkal és oxidálószerekkel nem
keverhető.
A hatások ellenőrzése: Védjük a külső expozíció ellen,
mint például hő, UV sugárzás/napfény.
Tárolóhelyiségek vagy tartályok egyedi kialakítása
Gondoskodjunk oldószernek ellenálló és szigetelt
padlóról.
Maximális tárolási hőmérséklet: 40 °C.
Alkalmas tartályanyagok: Rozsdamentes acél, polietilén
(PE).
Nem megfelelő tartályanyagok: Alumínium.

 Tárolási idő: Maximális tárolási időszak: 365 nap.
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Ld. 1.2. szakasz
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: Expozíciós határérték: A 25/2000 (IX.30.) EüM-SZCSM

együttes rendelet alapján:
CAS-szám 107-21-1: ETILÉN-GLIKOL: ÁK: 52 mg/m3 CK:
104 mg/m3
Jellemző tulajdonság/hivatkozás: b, i I. EU1
Magyarázat:
ÁK-érték: megengedett átlagos koncentráció-érték
CK-érték: megengedett csúcskoncentráció-érték
MK-érték: maximális koncentráció-érték
b: bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes
anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből
származó expozíciót csak a levegőben megengedett
koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik
figyelembe;
i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet
vagy mindhármat);
I: helyileg irritáló anyagok
EU1: 91/322/EGK irányelvben közölt érték

 DNEL adatok:

 Etilén-glikol
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  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - helyi

  Érték: 35 mg/m3
 
 Etilén-glikol
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - szisztémás

  Érték: 106 mg/kg/nap
 
 Etilén-glikol
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - helyi

  Érték: 7 mg/m3
 
 Etilén-glikol
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Bőr

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó - szisztémás

  Érték: 53 mg/kg/nap
 PNEC adatok:

 Etilén-glikol
  Édesvíz: 10 mg/l
  Tengervíz: 1 mg/l
  STP: 199,5 mg/l
  Édesvízi üledék: 37 mg/kg
  Tengeri üledék: 3,7 mg/kg
  Talaj: 1,53 mg/kg
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megfelelő műszaki ellenőrzés: Biztosítsunk megfelelő

szellőztetést.
 Szem-/arcvédelem: Védőszemüveg oldalvédővel.
 Testvédelem: Folyékony vegyszerek elleni védőruházat. Vegyszerálló

védő lábbeli.
 Kézvédelem: Az MSZ EN 374-2:2015 (EN 374)-nek megfelelő polivinil-

klorid (PVC), természetes gumi, latex (NR), kloroprén
(klórbutadién) (CR), gumi védőkesztyű. Használat előtt
ellenőrizzük a tömörséget/vízállóságot.
Ha szeretnénk újra használni a kesztyűt, levétel előtt
alaposan tisztítsuk és szárítsuk meg. Speciális célokra
ajánlott a vegyi védőkesztyű anyagának és a kesztyű
szállítójának ellenőrzése is. Iktassunk be bőrregeneráló
fázisokat. Ajánlott a megelőző bőrvédelem (védőkrémek/
kenőcsök). A használatot követően a kezet alaposan
mossuk meg.
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 Légutak védelme: Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
 Környezeti expozíció ellenőrzése: A környezetszennyezés elkerülése érdekében használjunk

megfelelő edényzetet. Csatornáktól, felszíni és talajvíztől
tartsuk távol.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: szintelen
 Szag: szagtalan
 Oldhatóság vízben: korlátlan
 pH-érték: nincs meghatározva
 Forráspont/forrási

hőmérséklettartomány:
197,4 °C fok (1013 hPa)

 Fagyáspont: -12,4 °C fok
 Gőznyomás: 0,07 hPa 20 °C
 Gőzsűrűség: nincs elérhető adat
 Relatív sűrűség: 2,14 g/cm3 (levegő = 1); 1,550 g/cm3 (éter = 1).
 Viszkozitás: dinamikai: 21 mPas (20 °C)
 Lobbanáspont: 111 °C (1013 hPa)
 Tűzveszélyesség: nincs adat
 Gyúlékonyság (szilárd, gáz): nem alkalmazható (folyadék)
 Gyulladási hőmérséklet: 111 °C
 Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes
 Robbanási határérték: alsó: 1,8 térf.%, felső: 15 térf.%
 Oxidáló tulajdonságok: nem oxidáló
 Bomlási hőmérséklet: nincs elérhető adat
 Öngyulladási hőmérséklet: 410 °C
 Párolgási sebesség: nincs meghatározva
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: - 1,36
 Szagküszöbérték nincs elérhető adat
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: Oldószer tartalom: 100 %.

Hőmérsékleti besorolás (EU, Atex-irányelv):
T2 (maximális megengedett felületi hőmérséklet a
berendezésen: 300°C).

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Lásd a 10.3. és 10.4. szakaszt!
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Lásd a 10.3. szakaszt!
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Reakciók erélyes oxidálószerekkel.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: UV sugárzás/napfény.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Savak, lúgok, oxidálószerek.
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10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek, amelyek keletkezésére

felhasználás, tárolás, öntés és melegítés eredményeként
ésszerűen számítani lehet nem ismertek. Veszélyes
égéstermékek: lásd az 5. szakaszt!

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált

osztályozása alapján Acute Tox. oral 4 H302 Lenyelve
ártalmas.
GHS 4. melléklete: Káros lehet a bőrrel érintkezve.
LD50 (szájon át, patkány): 7712 mg/kg.
LD50 (szájon át, egér): > 3500 mg/kg.

 Akut toxicitás, belégzés: A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Akut toxiciás, börön át: A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Bőrkorrózió/bőrirritáció A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok és a CLP osztályozás alapján
STOT RE 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció
esetén lenyelve károsíthatja a veséket.

 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált
osztályozása alapján nincs osztályozva.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: A rendelkezésre álló adatok és a CLP harmonizált

osztályozása alapján nincs osztályozva.
Akut toxicitás:
LC50 (hal, 96 h): 72860 mg/l
EC50 (vízi gerinctelenek, 48 h): > 100 mg/l.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Biológiailag könnyen lebomlik.

90-100 % (10 nap, oldott szerves szén eltávolítás).
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: -1,36.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Henry-féle állandó (25 °C): 0,133 Pa m3/mól.
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12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
A termék nem PBT és/vagy vPvB anyag.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nem endokrin rendszert károsító anyag.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Termék/szermaradék:

Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 5 Célszervi toxicitás
(STOT)/aspirációs toxicitás HP 6 Akut toxicitás . A helyi és nemzeti szabályozásoknak (2012.
évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet,
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet) megfelelően veszélyes hulladékként kezeljük.
Csatornába engedni nem szabad. Kerüljük az anyag környezetbe jutását. Lásd a használati
utasítást/biztonsági adatlapot.
Kiürült, tisztítatlan göngyöleg:
Veszélyes hulladék. Hulladék azonosító kód: 15 01 10. A teljesen kiürített,
kitisztított csomagolásokat újra-hasznosíthatjuk. A szennyezett csomagolásokat az anyaggal
együtt ártalmatlanítsuk. Az ártalmatlanításnál vegyünk figyelembe minden alkalmazható helyi
vagy nemzeti előírást (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013.
(VIII. 27.) VM rendelet, 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet).

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

veszélyes áru.
Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Környezetre nem veszélyes folyékony anyag.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Nem alkalmazható.

Légi szállítás (IATA)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Környezetre nem veszélyes folyékony anyag.
 14.6. A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések
Nem alkalmazható.

Tengeri szállítás (IMDG/IMO)
 14.1. UN-szám Nem alkalmazható.
 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

szállítási megnevezés
A SZÁLLÍTÁS SORÁN A TERMÉK NEM SZABÁLYOZOTT

 14.3. Szállítási veszélyességi
osztály(ok)

Nem alkalmazható.

 14.4. Csomagolási csoport Nem alkalmazható.
 14.5. Környezeti veszélyek Környezetre nem veszélyes folyékony anyag.
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 14.6. A felhasználót érintő
különleges óvintézkedések

Nem alkalmazható.

 14.7. A MARPOL-egyezmény II.
melléklete és az IBC szabályzat
szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható. Ömlesztett szállítása nem tervezett.

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.)
Korlátozás a REACH XVII. melléklete szerint:
3. - Vagy a(z) 1272/2008/ EK rendelet I. mellékletében meghatározott
következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak
megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek:
a) a 2.1 - 2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a
2.9., 2.10., 2.12. és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi
osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A - F. típusa;
b) a 3.1 - 3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt
káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
c) a 4.1. veszélyességi osztály;
d) az 5.1. veszélyességi osztály
1. Nem használhatók fel:
- dísztárgyakban, amelyek különböző szakaszokban fény- vagy színhatást nyújtanak, például
díszlámpákban és hamutartókban,
- tréfás termékekben,
- egy vagy több résztvevőnek szánt játékoknál vagy ilyen célra szánt árucikkeknél, ideértve a
dekorációs funkcióval is rendelkezőket is.
2. Az 1. pontnak nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.
3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezőanyagot - kivéve adózási okokból - , illetve illatszert,
vagy mindkettőt tartalmaznak, és ha:
- lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpákban tüzelőanyagként használhatók,
valamint - aspirációs kockázatot jelentenek, és R65 vagy H304 címkével vannak ellátva.
4. A lakossági felhasználásra szánt dekoratív olajlámpák csak abban az esetben hozhatók
forgalomba, ha megfelelnek a dekoratív olajlámpákra vonatkozó, az Európai Szabványügyi
Bizottság (CEN) által elfogadott európai szabványnak (EN 14059).
5. A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére
vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a szállítóknak
biztosítaniuk kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőzően teljesülnek az alábbi
követelmények:
a) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott lámpaolajok
csomagolásán a következő tájékoztatás szerepel jól láthatóan, olvashatóan és
letörölhetetlenül: "Az ilyen folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet"; 2010.
december 1-jétől pedig:
"Kis mennyiségű lámpaolaj lenyelése - vagy a kanóc szájbavétele - is életveszélyes
tüdőkárosodást okozhat";
b) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott grillgyújtó folyadékok
csomagolásán 2010. december 1-jétől a következő tájékoztatás szerepel olvashatóan és
letörölhetetlenül: "Kis mennyiségű grillgyújtó folyadék lenyelése is életveszélyes
tüdőkárosodást okozhat";
c) a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott lámpaolajok és grillgyújtó
folyadékok csomagolóeszközei 2010. december 1-jétől legfeljebb 1 literes, nem átlátszó,
fekete tartályok lehetnek.
6. Legkésőbb 2014. június 1-jéig a Bizottság felkéri az Európai Vegyianyag-
ügynökséget, hogy állítson össze egy dossziét e rendelet 69. cikkének megfelelően, - adott
esetben - a lakossági felhasználásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott grillgyújtó
folyadékok és dekoratív lámpába való tüzelőanyag tilalma céljából.
7. Az R65 vagy H304 címkével ellátott lámpaolajokat és grillgyújtó folyadékokat első
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alkalommal forgalomba hozó természetes vagy jogi személyeknek 2011. december 1-jétől, azt
követően pedig évente adatokat kell szolgáltatniuk az érintett tagállam illetékes hatósága
számára az R65 vagy H304 címkével ellátott lámpaolajokra és grillgyújtó folyadékokra
vonatkozó alternatívákról. A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják az említett
adatokat.
Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyagügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint
a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon
kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás:
2018.12.01.) VOC-tartalom (EU): 100 %.
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari
kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (EGT-
vonatkozású szöveg) (legutóbbi egységes szerkezetű kiadás: 2011.01.06.)
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves
oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben
történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának
korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról (legutóbbi egységes szerkezet:
2010.12.10.)

Bejelentési helyzetkép: Az anyag szerepel a következő bejelentési listákban - EINECS/
ELINCS/NLP - REACH (EU), DSL/NDSL (Kanada), ENCS/MITI (Japán:
1 és 2 osztály), AICS (Ausztrália, KECI (Dél-Korea), PICCS (Fülöpszigetek), IECSC (Kína), NZIoC
(Új-Zéland), TSCA (USA).
Veszélyes anyag bejelentés (Magyarország):
B-000418 1,2-Etándiol, Etilén-glikol C >= 25%

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

 H302 Lenyelve ártalmas.

 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén: Lenyelve
károsíthatja a veséket.

 Veszélyességi osztály/kategória:

 Acute Tox. 4 Akut toxicitás 4
 STOT RE 2 Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció STOT ism. 2
 Felülvizsgált fejezetek: 1-16.
 Egyéb információk: Adatforrások:

Az eddig osztályozott veszélyes anyagok listája
Vegyi anyagok internetes adatbázisa
Az alapanyagok biztonsági adatlapjai

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
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PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó 2019.02.12-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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