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

Kiállítás dátuma: 2012.02.01.

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosítók

A keverék/anyag neve: KÉNSAV 37% (Uszi-sav 37)

Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 7664-93-9

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelö azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása

Felhasználási terület: Uszoda/medence vizek pH-beállítása/csökkentése.

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 felelös személy: Jantai Tamásné
tel: +36-30-643-9151
e-mail: jantaij@anilin.hu

Gyártó: .

1.4 Sürgösségi telefonszám

Sürgösségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
címe: 1096, Budapest, Nagyvárad tér 2.
tel: +36/80/20 11 99 (zöld szám), +36/1/476 64 64
(munkaidöben)

2. A veszély meghatározása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

EU-jel:

C maró

R-mondatok:
35 Súlyos égési sérülést okoz.

S-mondatok:
1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
26 Ha szembe kerül, bö vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
30 Soha nem szabad vízzel keverni.
45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg

kell mutatni.

Az anyag/keverék környezetre és emberre gyakorolt káros hatásai:
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Az ember egészségére: Belégzés esetén: a kénsav gõzei erõsen irritálják a nyálkahártyát
és a légzõszerveket. Felmaródás lehetséges.
Bõrrel való érintkezés esetén: irritáció, felmaródás, égési sebek.
Szembe jutva: a gõzök erõsen irritálják a szemet. A folyadék
szembe kerülve erõs felmaródást, súlyosabb esetben vakságot
okoz. Égõ érzés, könnyezés jelentkezhet.
Krónikus esetben tüdõvizenyõ, kötõhártya gyulladás alakulhat ki.

Fizikai-kémiai veszélyek: A kémiai folyamatok során olyan gázok, gõzök, folyadékok
keletkezhetnek, melyeknek nagyobb a toxicitása.
Hígításnál mindig a vízbe öntsük lassan a kénsavat, mert ellenkezõ
esetben az erõs hõfejlõdés következtében a víz felforr és az anyag
kifröccsenhet.

2.2 Címkézési elemek

GHS piktogramok:

GHS05 Maró, korrózív anyag

Veszély/figyelem: Veszély

Veszélyességi osztály/kategória:
Börmaró 1A Börmaró 1A

Figyelmeztetö mondatok (H-mondatok):
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gözök/ permet belélegzése tilos.
P280 Védökesztyü/védöruha/szemvédö/arcvédö használata kötelezö. 
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 vagy orvoshoz.

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb: Megjegyzés: B = Egyes anyagok (savak, lúgok, stb.) különféle
koncentrációjú vizes oldatok formájában kerülnek forgalomba, és
ezért eltérõen címkézendõk, mivel a veszély mértéke a
koncentráció függvényében változik. Ebben az esetben az ilyen
anyag gyártójának vagy bármely más forgalmazójának fel kell
tüntetnie a címkén az oldat koncentrációját.

3. Összetétel vagy az összetevökre vonatkozó adatok

Tartalom: Kénsav oldat

Összetevök:
kénsav

Mennyiség: 36-39%
CAS-szám: 7664-93-9
EINECS-szám: 231-639-5
EU-jel/R-mondat: C/35
Index szám: 016-020-00-8
Regisztrációs szám: 01-2119458838-20-0045
GHS: GHS05
Veszély/figyelem: Veszély!
H-mondat: H314
Veszélyességi kategória: Börmaró 1A

További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.
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4. Elsösegélynyújtás

4.1 Az elsösegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belélegezve: A sérültet vigyük friss levegõre, lazítsuk meg ruházatát, és
helyezzük kényelmes testhelyzetbe. Légzésleállás esetén
légzéstámogatást vagy lélegeztetõ készüléket kell alkalmazni. Adott
esetben oxigén belélegeztetést kell alkalmazni. A sérülthez azonnal
hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!

Börre kerülve: Távolítsuk el a szennyezett ruházatot és lábbelit. Tisztítsuk meg a
szennyezett bõrfelületet bõ folyó vízzel (15 percen át) és fedjük le
steril gézzel! A sérülthöz azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg
a címkét!

Lenyelve: A sérülthez azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!
Helyezzük kényelmes testhelyzetbe a sérültet!
Tilos az eszméletlen sérültnek bármit szájon át beadni, illetve
hánytatni!

Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet langyos vízzel a szemhéjszélek széthúzásával
és a szemgolyó egyidejû mozgatásával (legalább negyed órán át).
A sérülthoz azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg a címkét!

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

 Belégzés esetén: a kénsav gõzei erõsen irritálják a nyálkahártyát
és a légzõszerveket. Felmaródás lehetséges.
Bõrrel való érintkezés esetén: irritáció, felmaródás, égési sebek.
Szembe jutva: a gõzök erõsen irritálják a szemet. A folyadék
szembe kerülve erõs felmaródást, súlyosabb esetben vakságot
okoz. Égõ érzés, könnyezés jelentkezhet.
Krónikus esetben tüdõvizenyõ, kötõhártya gyulladás alakulhat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

 Nem áll rendelkezésre adat.

5. Tüzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelö oltóanyag: oltópor, oltóhab, CO2

Biztonsági okokból alkalmatlan
oltóanyag:

Víz TILOS!

5.2 Az anyagból vagy keverékböl származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: Tûz esetén mérgezõ gázok, gõzök képzõdhetnek.

Egyéb információk: A kénsav nem éghetõ, tûz esetén a környezetnek megfelelõ
oltóanyag alkalmazandó: por, hab, széndioxid.

5.3 Tüzoltóknak szóló javaslat

 Az elõírásoknak megfelelõ védõruházat és a környezõ levegõtõl
független légzésvédõ készüléket alkalmazandó.
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6. Intézkedések véletlenszerü expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védöeszközök és vészhelyzeti eljárások

 Sürgõsségi ellátók esetében: A baleset helyszínén csak a szükséges
teendõket jól ismerõ, kiképzett, megfelelõ egyéni védõeszközöket
(8.SZAKASZ) viselõ személyzet tartózkodhat. Bõrrel érintkezés
kerülendõ. Szembe jutás kerülendõ. A termék gõzeit ne lélegezzük
be. A szivárgást állítsuk meg, ha az kockázat nélkül kivitelezhetõ.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

 A szivárgás helyét le kell zárni, ha az kockázat nélkül lehetséges.
A vízrendszert lezárni, a csatornába jutását megakadályozni.
Ha nagyobb mennyiségek illannak el, meg kell fékezni a
folyamatot.
Nagy mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (vízbe,
csatornába juthat) veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot, vagy a tûzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni
kell.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

 A kiömlött anyagot gáttal körül kell venni és le kell szivattyúzni. A
maradékot felszívóképes anyaggal befedni pl. száraz föld, homok,
vagy más, nem reagáló adszorbens. Ártalmatlanítás céljából zárt,
feliratozott tartályokban biztonságos helyre kell szállítani, és
veszélyes hulladékként kezelni. A hulladék összegyûjtése,
elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelõ egyéni
védõeszközök használata szükséges.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

 A biztonságos kezeléshez lásd a 7. fejezetben közölt információkat.
A személyes védõfelszereléshez lásd a 8. fejezetben közölt
információkat. A hulladék kezelésével kapcsolatban lásd a 13.
fejezetben közölt információkat.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kezelés: A szokásos higiénés eljárások betartása kötelezõ.
Mûszaki intézkedések:
Gondoskodjunk a megfelelõ szellõztetésrõl. Használjunk minél
kevesebb terméket. Védõfelszerelés legyen készenlétben. A
használaton kívüli tároló edényeket tartsuk lezárva.
Tûz- és robbanás védelmi elõírások:
A környezetnek megfelelõ tûzvédelmi elõírások szükségesek. Nyílt
láng és forró felületek közelében ne használjuk!
A kiürült tároló edények veszélyes termék maradványokat
tartalmazhatnak.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: A termék csak eredeti, zárt és megfelelõ jelöléssel ellátott
edényben tárolható. A tároló helyiség megfelelõen szellõztethetõ és
takarítható legyen! Nedvességtõl védve tartandó. Tartsuk be a
címkén feltüntetett utasításokat! Éghetõ anyagoktól távol tartandó.
Az illetéktelen személyek belépését meg kell akadályozni,
helyezzünk el megfelelõ táblákat, feliratokat.
Nem összeférhetõ anyagok: víz, lúgok, víztartalmú savak, éghetõ
anyagok.
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7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Speciális felhasználás: ld. 1.2. pont

8. Az expozíció-ellenörzése/egyéni védelem

8.1 Ellenörzési paraméterek

Expozíciós határértékek: kénsav:  AK-érték: 1mg/m3 CK-érték: 1 mg/m3

8.2 Az expozíció ellenörzése

Foglalkozási expozíció ellenörzése: A munkavégzés során megfelelõ körültekintés szükséges a keverék
kiömlésének, padozatra, ruházatra, bõrre, illetve szembe jutásának
elkerülésére.
Alkalmazzunk korrózióálló szellõzõ rendszert, amelyet el kell
különíteni az egyéb szellõzõ berendezésektõl.
A szerkezeti anyagok korrózióállóak legyenek.
A keletkezõ gõzök belégzése, szemmel és arccal való érintkezése
kerülendõ.
A munkavégzés helyszínének közelében álljon rendelkezésre
szemöblítõ palack.
A munkavégzés helyszínén étkezni, élelmiszert tárolni, dohányozni
nem szabad.
Gondoskodni kell a hideg-melegvizes tisztálkodás lehetõségérõl.

Szem-/arcvédelem: Az elõírásoknak megfelelõ arcvédõ alkalmazandó.

Testvédelem: Az elõírásoknak megfelelõ, zárt, saválló védõruházat (nyaknál és
csuklón zárt védõruha, védõlábbeli, védõkesztyû, arcvédõ)
használandó.

Kézvédelem: Az elõírásoknak megfelelõ, saválló védõkesztyû használandó.

Légutak védelme: Vészhelyzet esetén külsõ levegõtõl független légzésvédõ készülék
alkalmazandó.

Egyéb információk: A 8. SZAKASZ-ban leírtak átlagosnak tekinthetõ körülmények
között, szakszerûen végzett tevékenységre és rendeltetésszerû
felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettõl eltérõ
viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a
munkavégzés, a további szükséges teendõkrõl és az egyéni
védõeszközökkel kapcsolatban szakértõ bevonásával ajánlott
dönteni.

Környezeti expozíció ellenörzése: Nincs különleges utasítás.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvetö fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Halmazállapot: folyadék

Szín: színtelen

Szag: szagtalan

Oldhatóság vízben: hõfejlõdés mellett korlátlanul (20 C fok)

pH-érték: < 1 erõs sav (20 C fok)

Forráspont/forrási
hömérséklettartomány:

> 100 C fok
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Dermedés-/Olvadáspont: nincs adat

Göznyomás: csekély (183 C fok)

Relatív sürüség: 1,28 g/cm3 (20 C fok)

Viszkozitás: nincs adat

Lobbanáspont: nem alkalmazható

Gyulladási hömérséklet: nem releváns

Robbanásveszélyes tulajdonságok: nem robbanásveszélyes

Megoszlási hányados: N-oktanol/víz: nem releváns

9.2 Egyéb információk

Nincs információ.

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1 Reakciókészség

Reakciókészség: Erõs kétbázisú sav, normális és savanyú sókat, szulfátokat és
hidrogén-szulfátokat (pl. Na2SO4, NaHSO4) alkot.

10.2 Kémiai stabilitás

Kémiai stabilitás: Normál tárolási és kezelési körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetösége

A veszélyes reakciók lehetösége: Hevesen reagál vízzel, lúgokkal. A reakciók nagy hõfejlõdéssel
járnak. A legtöbb szerves anyagot roncsolja. A heves reakciók
során az éghetõ anyagok meggyulladhatnak. Erõs oxidáló hatású.

10.4 Kerülendö körülmények:

Kerülendö körülmények: Nedvesség (a tömény kénsav erõsen nedvszívó), magas
hõmérséklet (bomlik).

10.5 Nem összeférhetö anyagok

Nem összeférhetö anyagok: Víz, lúgok, víztartalmú savak, éghetõ anyagok, fémek nagy része.

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek: Kénoxidok, hidrogén.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

LD50 patkányon, oral: 2140 mg/kg
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Egyéb információk: Belégzés (gõz): LC50: 375 mg/m3 
Akut hatások:
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Tünetek:
Belégzés esetén: felmaródás lehetséges a légzõszervekben, irritáció
a nyálkahártyánál és a légzõszerveknél.
Lenyelés esetén: felmaródás a szájban, torokban; fájdalom,
hányás, ájulás jelentkezhet.
Bõrrel érintkezés: felmaródás, égési sebek, bõrirritáció.
Szembe jutva: felmaródást, súlyos esetben vakságot okoz; égõ
érzés, könnyezés jelentkezhet. A gõzök erõsen irritálják a szemet.
Krónikus esetben tüdõvizenyõ, kötõhártya gyulladás alakulhat ki.
A kémiai folyamatok során olyan gázok, gõzök, folyadékok
keletkezhetnek, melyeknek nagyobb a toxicitása.
Késleltetett, valamint krónikus hatások:
Szenzibilizáló hatás: nem ismert
Karcinogén hatás: nem ismert
Mutagén hatás: nem ismert
Reprodukciós toxicitás: nem ismert
Narkotizáló hatás: nem ismert
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT egy.): nem
ismert
Ismétlõdõ expozíció utáni toxicitás (STOT ism.): nem ismert
Aspirációs veszély: nem ismert

12. Ökológiai információk

A vízminöséget kevéssé veszélyeztetö anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)

12.1 Toxicitás

LC50 érték: 410 mg/l (édesvízi hal)

Egyéb információk: Édesvízi hal EC10/LC10 = 0,025 mg/l
Édesvízi gerinctelenek EC50/LC50 = 100 mg/l
Édesvízi gerinctelenek EC10/LC10 = 0,15 mg/l
Édesvízi alga EC10/LC10 = 100 mg/l
Vízi mikroorganizmusok EC10/LC10 = 26000 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia és lebonthatóság: A termék egyszerû szervetlen anyag, amely biológiailag nem
lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció (nem szívódik fel, nem gyülemlik az élõ
szövetekben) nem feltételezhetõ, mert a kénsav bomlik a
környezeti pH értéken.

12.4 A talajban való mobilitás

A talajban való mobilitás: A kénsav erõs sav, amely a víz hatására könnyen hidrogén és
szulfát ionokra esik szét, és teljesen keverhetõ vízzel. A hidrogén
ionok, bár természetüknél fogva nem bomlanak le, hozzájárulnak a
környezet pH-jához. A szulfát ionok számos ásványban
megtalálhatók, amelyek jelen vannak a környezetben.

12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei

A PBT- és vPvB értékelés eredményei: A termék nem PBT és nem vPvB anyag.
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12.6 Egyéb káros hatások

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

13. 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.
Háztartási hulladékkal együtt nem ártalmatlanítható. Semlegesítésére mészhidrát javasolt.
Csomagolás ártalmatlanítása:
A kénsavval szennyezett edényeket a lehetõ legjobban ki kell üríteni. A tisztítatlan edények a terméknek
megfelelõen ártalmatlanítandók.

14. Szállításra vonatkozó információk

14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID

UN-szám: 2796

Az ENSZ szerinti megfelelö szállítási
megnevezés:

Kénsav, legfeljebb 51% savtartalommal

Veszélyességi osztály(ok): 8                            Osztályozási kód: C1

Csomagolási csoport: II

Bárca: 8

14.2 Légi szállítás ICAO/IATA

Nincs információ.

14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO

UN-szám: 2796

Az ENSZ szerinti megfelelö szállítási
megnevezés:

Kénsav, legfeljebb 51% savtartalommal

Veszélyességi osztály(ok): 8

Csomagolási csoport: II

Bárca: 8

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Szabályozással kapcsolatos információk

Besorolás és címkézés:

Szabályozó irányelvek: A Veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548/EGK és a Veszélyes
készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv, illetve az
1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet.

Érvényes magyar törvények és rendeletek:
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Veszélyes anyagok, készítmények: 2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól.
33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM
rendelet módosításáról.

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.

Tüzvédelem: 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet.

Engedélyek: OTH-eng.szám: OTH 5134-2/2008. Altox-Chem Kft.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelés készült a hatóanyagra.

16. Egyéb információk

A 2. és 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok, P-mondatok:

R-mondatok:
R35 Súlyos égési sérülést okoz.

H-mondatok:
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

P-mondatok:
P260 A por/füst/gáz/köd/gözök/ permet belélegzése tilos.
P280 Védökesztyü/védöruha/szemvédö/arcvédö használata kötelezö. 
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 vagy orvoshoz.

Veszélyességi osztály/kategória:
Börmaró 1A Börmaró 1A

GHS piktogramok:

GHS05 Maró, korrózív anyag

Egyéb információk: Rövidítések és betûszavak:
CAS-szám, név: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplõ
szám, név
CLP: Az osztályozásról, címkézésrõl és csomagolásról szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szint
EINECS: A piacra került létezõ anyagok európai listája
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgezõ
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
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Készült: A gyártó 2011.08.11.-én kelt. biztonsági adatlapja alapján. Jelen
biztonsági adatlapnak a célja a termék leírása biztonságtechnikai
szempontból. A terméket a termékleirással összhangban kell
alkalmazni. A terméket kezelö személyzetet tájékoztatni kell az
ajánlott biztonsági óvintézkedésekröl, s ezeknek a személyeknek
hozzá kell férniük ehhez az információhoz. Minden más, a
fentiekben megadott felhasználástól eltérö felhasználás esetén a
felhasználónak kell felállitania a megfelelö kezelési gyakorlatot és
képzési programokat, melyek biztositják a biztonságos munkát.


