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

Kiállítás dátuma: 2014.02.19. Felülvizsgálva: 2015.11.12.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: KÁLIUM-METABISZULFIT (BORKÉN)
 Egyéb nevek, szinonímák: Dipotassium disulphite; potassium metabisulfite
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 16731-55-8
 Regisztrációs szám: 01-2119537422-45-0001
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: Élelmiszeripari adalék (E224)
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
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:

 Eye Dam. 1 Szemkárosodás 1
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2 Címkézési elemek
 GHS piktogramok:

 GHS05 Maró, korrózív anyag

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

 EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.
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P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.

 P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz/$...$

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Anyag.
 Összetevők:

 Dipotassium disulphite
  CAS-szám: 16731-55-8
  EINECS-szám: 240-795-3
  Regisztrációs szám: 01-2119537422-45-0001
  H-mondat: H318
  Veszélyességi kategória: Eye Dam. 1
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.
Probléma esetén forduljon orvoshoz. A bomlástermékek
belélegzése esetén: Azonnal lélegezzen be
kortikoszteroid aeroszolt.

 Bőrre kerülve: A szennyezett bőrfelületet bő vízzel és szappannal le kell
mosni.

 Lenyelve: Az anyag véletlenszerű lenyelése után a szájat öblítsük
ki, és itassunk a sérülttel sok vizet.

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

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Allergiás tünetek léphetnek fel.

Veszély: Lenyelés esetén a gyomorsavak hatására kéndioxid képződés kockázata áll fenn.
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális ellenanyag nem ismert.
5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: oltóhab
5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén kéndioxid képződhet.
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 Tűz esetén viseljen független légellátású légzőkészüléket és védőöltözetet.

A szennyezett tűzoltóvizet külön gyűjtse, és a hatósági előírásoknak megfelelően
ártalmatlanítsa. Ne lélegezze be a gőzöket.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Viseljen védőfelszerelést. Megfelelő szellőztetés mellett használja. Kerülje a porképződést.

Kerülje a szemmel való érintkezést.
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 Ne engedje a termék maradékait talajba, élővízbe és közcsatornába.
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A kiszóródott anyagot seperjük össze és külön tároljuk. A kiszóródott anyagot a helyi hatósági

előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Csak jól szellőztethető helyen használja. Kerülje a

porképződést.

Tűz- és robbanásvédelmi előírások:
A termék maga nem gyúlékony. Nincs szükség speciális
óvintézkedésre.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Savaktól, savképző anyagoktól, oxidálószerektől tartsa

távol.
Ne tárolja együtt nátrium nitráttal, nátrium nitrittel,
dinátrium szulfiddal, nátrium szulfiddal. Hűvös, száraz, jól
szellőztethető helyen tárolja.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: Élelmiszeripari adalék (E224)
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: A termék nem tartalmaz olyan anyagot, melyre

megállapított határérték lenne.
 DNEL adatok:

 kéndioxid
  Felhasználás: Munkavállalók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó- az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 263 mg/m3
 
 kéndioxid
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Belégzés

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó- az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 78 mg/m3
 
 kéndioxid
  Felhasználás: Fogyasztók
  Expozíciós útvonal: Szájon át

  Lehetséges egészségügyi
hatások:

hosszantartó- az egész szervezetre kiterjedő

  Érték: 10 mg/kg
 PNEC adatok:

 kéndioxid
  Édesvíz: 1.17 mg/l
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  Tengervíz: 0.12 mg/l
  Közbenső kiadás: nem várható
  STP: 88.1 mg/l
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Szem-/arcvédelem: Szorosan záró védöszemüveg.

Az alkalmazandó európai szabvány az EN 166-ban
található.

 Testvédelem: Védőruha használata ajánlott.
 Kézvédelem: Vegyileg ellenálló kesztyű. (EN 374)

Javasolt anyag: pl. nitrilgumi - 0,4 mm rétegvastagság
(ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási
időnek), chloroprene gumi (0.5 mm), butyl gumi (0.7 mm)
A megfelelő védőkesztyű kiválasztása nemcsak az
anyagtól, de egyéb minőségi jellemzőktől is függ és a
gyártótól függően különböző lehet. A pontos
áteresztőképességet a gyártótól kérdezze meg és tartsa
be.
Ha a kesztyűn öregedés jelei mutatkoznak, azt azonnal ki
kell cserélni.

 Légutak védelme: Porképződés esetén légzésvédelem szükséges. Alacsony
koncentráció, vagy rövid idejű expozíció esetén
részecskeszűrő: Type P1 vagy FFP1
Belélegezhető aeroszol- vagy porképződés esetén
kombinációs szűrők szerves/szervetlen gázok/gőzök,
lúgos vegyületek ellen: pl. EN 14387 Type ABEK-P3

 Egyéb információk: Higiéniai intézkedések: Ne lélegezze be a gőzöket és a
port. A szünetek előtt és a munka végeztével kezet kell
mosni .

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: por
 Szín: fehér
 Szag: kéndioxid
 Oldhatóság vízben: kb. 450 g/l (20C fok)
 pH-érték: 3.8 - 4.6 (5%)
 Relatív sűrűség: 2.34 g/cm3 (20C fok)
 Viszkozitás: nem alkalmazható
 Bomlási hőmérséklet: 150 C fok
 Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: nem alkalmazható
 Töltési sűrűség: 1,100 - 1,300 kg/m3
9.2 Egyéb információk
 Egyéb információk: A termikus bomlás elkerülése érdekében ne hevítse túl.

(150 C felett bomlik)
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Normál tárolási és kezelési körülmények között nincs

veszélyes reakció.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál tárolási és kezelési körülmények között stabil.
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10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Nitritekkel, nitrátokkal, oxidálószerekkel reakcióba lép.
10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Nedvesség.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Savak, oxidálószerek, nitritek, nitrátok, szulfidok.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Kéndioxid.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: Egyszeri lenyelés esetén alacsony toxicitású.
 Akut toxicitás, belégzés: Gyakorlatilag nem káros.
 Akut toxiciás, börön át: Egyszeri érintkezés esetén gyakorlatilag nem káros.
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrre nem irritatív.
 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Komoly szemkárosodást okozhat. (nyúl, (OECD Guideline

405))
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Állati tanulmányokban nem érzékeltek szenzibilizáló

hatást. A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok
hasonló termékek adatain alapulnak. Az arra érzékeny
személyeknél nem zárható ki szenzibilizációs hatás.
Kísérleti/számított adatok: Mouse Local Lymph Node
Assay (LLNA) egér: nem szenzibilizáló (OECD Guideline
429)

 Csírasejt-mutagenitás Becslés: A baktériumokkal és az emlősökkel végzett
különböző tesztekben nem észleltek mutagén hatást. A
terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló
termékek adatain alapulnak.

 Rákkeltő hatás Becslés: Hosszú ideig végzett állati tanulmányokban, ahol
az ivóvízbe nagy mennyiségű anyagot adagoltak, nem
észleltek rákkeltő hatást.

 Reprodukciós toxicitás Becslés: Az állati tanulmányok eredményei alapján nem
észleltek reprodukciós toxicitást. A terméket nem
vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló termékek
adatain alapulnak.

 Egyetlen expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján nem lép fel célszervi
toxicitás.

 Ismétlődő expozíció utáni célszervi
toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján nem lép fel célszervi
toxicitás. A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett
adatok hasonló termékek adatain alapulnak.

 Aspirációs veszély nem alkalmazható
 LD50 patkányon, dermal: > 2,000 mg/kg (OECD Guideline 402)
 LD50 patkányon, oral: kb. 2,300 mg/kg (kisérleti/számított adat)
 Egyéb információk: LC50 patkány (belélegezve): > 5.5 mg/l 4 h (OECD

Guideline 403)

A terméket nem vizsgálták teljes körűen. A feltüntetett
adatok hasonló termékek adatain alapulnak.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: LC50 (96 h) 460 - 1000 mg/l, Brachydanio rerio (OECD
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203; ISO 7346; 84/449/EEC, C.1, static) Nominális
koncentráció.

A vízi szervezetekre nagyon ártalmas.
 Kémiai oxigénigény: kb. 140 mg/g (számított)
 Egyéb információk: Vízi gerinctelenek:

EC50 (48 h) 89 mg/l, Daphnia magna (Directive
79/831/EEC, static) Nominális koncentráció. A terméket
nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló termékek
adatain alapulnak.

Vízi növények:
EC50 (72 h) 43.8 mg/l (growth rate), Scenedesmus
subspicatus (Algal growth inhibition test, static) Nominális
koncentráció.
A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló
termékek adatain alapulnak.

Mikroorganizmusok/hatás eleveniszapon:
Nem észlelt hatás koncentráció(180 min) >= 1,000 mg/l,
(OECD Guideline 209, aquatic) Nominális koncentráció.
A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló
termékek adatain alapulnak.

Krónikus toxicitás halakra:
Nem észlelt hatás koncentráció (34 d) >= 316 mg/l,
Brachydanio rerio (OECD Guideline 210, Flowthrough.)
Nominális koncentráció.
A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló
termékek adatain alapulnak.

Krónikus toxicitás vízi gerinctelenekre:
Nem észlelt hatás koncentráció (21 d), > 10 mg/l,
Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
Nominális koncentráció.
A terméket nem vizsgálták. A feltüntetett adatok hasonló
termékek adatain alapulnak.

Szárazföldi toxicitás (becslés):
Nem végeztek ilyen tanulmányokat.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Becslés:

Szervetlen termék, mely a vízből biológiai tisztítással nem
eliminálható. Tudományosan nem igazolt.

Stabilitás vízben: (Becslés)
Szerkezete révén a hidrolízis nem valószínű.
Tudományosan nem igazolt.

12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Becslés:

Az N-oktanol/víz hányados alapján bioakkumuláció nem
várható.

12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Nem várható adszorpció a talajban. Tudományosan nem

igazolt.
A víz felületéről az anyag nem párolog az atmoszférába.
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Tudományosan nem igazolt.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás
kritériumai nem teljesülnek.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nagy koncentrációban az anyag nagy oxigén fogyasztást

eredményezhet a biológiai tisztítóberendezésekben, vagy
a vizekben.
A szennyvízkezelő berendezésnél alkalmazott biológiai
egységekbe csekély mennyiség kieresztése nem
befolyásolja az aktivált iszap eljárás hatékonyságát.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 A helyi hatósági előírásoknak megfelelően.

A szennyezett csomagolást ki kell üríteni amennyire csak lehetséges, majd a megfelelő
tisztítás után újrahasznosításra továbbítható.

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
 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.)
1333/2008/EK (2008.12.16.) rendelet az élelmiszer
adalékanyagokról.

 Veszélyes hulladék: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.
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16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.
10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.
192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 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: Készült.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 Veszélyességi osztály/kategória:

 Eye Dam. 1 Szemkárosodás 1
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 3.
 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
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja
NOEL - Megfigyelhető hatás nélküli szint

 Készült: A gyártó 2012.08.24.-én készült biztonsági adatlapja
alapján. Jelen biztonsági adatlapnak a célja a termék
leírása biztonságtechnikai szempontból. A terméket a
termékleirással összhangban kell alkal.mazni. A terméket
kezelő személyzetet tájékoztatni kell az ajánlott ..-én
iztonsági óvintézkedésekről, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérő felhasználás
esetén a felhasználónak kell felállitania a megfelelő
kezelési gyakorlatot és képzési programokat, melyek
biztositják a biztonságos munkát.
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