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

Kiállítás dátuma: 2011.03.10. Felülvizsgálva: 2015.11.20.
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1 Termékazonosítók
 A keverék/anyag neve: SÓSAV 30-32%
 Egyéb nevek, szinonímák: hidrogén-klorid
 Termékkód/egyedi azonosítók: CAS-szám: 7647-01-0
 Regisztrációs szám: 01-2119484862-27-0004
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt
felhasználása
 Felhasználási terület: A legnagyobb sósav felhasználó a vegyipar. Egyéb

alkalmazási területei a gyógyszeripar, cukoripar, textil- és
festékipar. A fémek maratására, pácolására, tisztítására,
vízkezelésnél pH beállításra, az ioncserélő gyanták
regenerálására is használják.

 Ellenjavalt felhasználás Bármilyen felhasználás, mely magában foglalja az
aeroszolképződést vagy gőzkibocsátást (> 10 ppm) vagy
amely a szembe / bőrre fröccsenés kockázatát hordozza,
ahol a dolgozók expozíciónak vannak kitéve
légzésvédelem, szem- vagy bőrvédelem nélkül.

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:

 Met. Corr. 1 Fémre maró 1
H290 - Fémekre korrozív hatású lehet.

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

 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
H335 - Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek
 GHS piktogramok:
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 GHS05 Maró, korrózív anyag

 GHS07 Figyelmeztetés

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

 H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 H335 Légúti irritációt okozhat.
 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

 
P303 + P361 + P353 HA BőRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni
vízzel/zuhanyozás.

 
P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre

kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,
hogy könnyen tudjon lélegezni.

 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos

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

 P309 + P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:

engedélyezett újrafeldolgozó vagy hulladék
megsemmisítő vállalatnál.

2.3 Egyéb veszélyek
 Egyéb: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete

szerint nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és
mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó
kritériumoknak.

B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lúgok stb.)
különféle koncentrációjú vizes oldatok formájában
kerülnek forgalomba, és ezért eltérően címkézendők,
mivel a veszély mértéke a koncentráció függvényében
változik.
Ebben az esetben az anyag szállítójának fel kell tüntetnie
a címkén az oldat koncentrációját. Eltérő rendelkezés
hiányában azt kell feltételezni, hogy a százalékos
koncentráció tömegszázalékban van megadva.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok
 Tartalom: Ipari sósav 30%
 Összetevők:

 sósav
  Mennyiség: 30%
  CAS-szám: 7647-01-0
  EINECS-szám: 231-595-7
  Index szám: 017-002-01-X
  Regisztrációs szám: 01-2119484862-27-0004
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  H-mondat: H290, H314, H335
  Veszélyességi kategória: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3
További információk: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben
található.
4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
 Belélegezve: Gondoskodni kell friss levegőről, helyezze nyugalomba a

sérültet. Forduljon orvoshoz, amennyiben tartós köhögés
vagy légzőszervi irritáció keletkezne.

 Bőrre kerülve: Az anyaggal szennyezett ruhát azonnal el kell távolítani.
Bő vízzel mossa le a bőrfelületet. Tartós bőrirritáció
esetén (égő érzés, kiütés) forduljon orvoshoz.

 Lenyelve: Nem szabad hánytatni. Ha a sérült eszméleténél van,
mossuk ki a száját, lehetőség szerint itassunk vele vizet
illetve tejet, aztán kórházba kell szállítani.

 Szembe jutva: Azonnal bő vízzel (minimum 15 percig) mossa ki a szemet
a szemhéjak széthúzása mellett. Ha lehetséges a
kontaktlencsét távolítsa el, folytassa a mosást.
Szemirritáció (fájdalom, homályos látás, égő érzés)
esetén forduljon orvoshoz.

 Egyéb információk: Orvosoknak szóló tájékoztató: A tüneteknek megfelelő
kezelés javasolt.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások
 Belégzés: Égő érzés, köhögés, nehézlégzés, torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg.

Bőr: Vörösség, bőrégések, fájdalom.
Szem: Vörösség, fájdalom, égések.
Lenyelés: Hasi fájdalom, égőérzés, sokk vagy ájulás, hányás, eszméletlenség.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
 Utasítások orvosoknak: Kezelés a fellépő tünetek szerint.

Speciális ellátásra és az elsősegélynyújtásra vonatkozó előírás: Az elsősegélynyújtó viseljen
védőfelszerelést a keresztszennyeződések elkerülésére.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Oltóanyag
 A megfelelő oltóanyag: Bármilyen oltóanyag lehet.
 Biztonsági okokból alkalmatlan

oltóanyag:
Nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek
 Veszélyes bomlástermékek: Tűz során irritatív és maró gázok, füst keletkezik (klórgáz

szabadul fel). A termék reagál fémekkel nagyon
gyúlékony hidrogén fejlődése közben.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
 A teljes testet, arcot és fejet véd: saválló felszerelés alkalmazandó, valamint légzőkészülék.

Tűzveszélyességi osztály Magyarországon: "E" nem tűzveszélyes.
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
 Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

a) Viseljünk védőfelszerelést, kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést.
b) Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.
c) A veszélyes területet le kell zárni, illetéktelen személyeket ne engedjen a termék közelébe.
A sürgősségi ellátás esetében
Viseljünk megfelelő személyi védőfelszerelést, kerüljük a bőrrel, szemmel való érintkezést.
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6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
 A szivárgás helyét el kell zárni, nagy mennyiségű termék élővízbe, csatornába jutását meg kell

akadályozni.
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
 A szabadba jutott folyadékot nem éghető anyaggal: földdel, homokkal, univerzális megkötő

anyaggal fel kell itatni. A szennyezett anyagot zárt tartályban biztonságos lerakóhelyre kell
szállítani. A maradék anyagot bő vízzel le kell mosni.
Tilos lúggal semlegesíteni! A kisebb mennyiségű anyagot Nátrium-karbonáttal vagy
Mészkőporral semlegesítsük.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra
 Használja a 8. fejezetben javasolt személyvédelmi berendezéseket. Az anyagot a 13.

fejezetben jelölt szabályok (Ártalmatlanítási Szempontok) szerint kell ártalmatlanítani.
6.5 Egyéb információk
 A szennyezett anyagot megfelelő, saválló konténerekben tároljuk. A helyi szabályozásnak

megfelelően veszélyes hulladékra vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsuk
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
 Kezelés: Gondoskodjunk arról, hogy megfelelő szellőztetés legyen

a termék használata közben. Tartsa be a címkén
megadott utasításokat. Soha ne keverje lúgokkal vagy
más tisztítószerekkel. A munkavégzés során tilos enni,
inni, dohányozni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
 Tárolás: Tárolás: Elkülönítve jól szellőző, hűvös helyiségben kell

tárolni, közvetlen napfénytől védve. Tartsa távol
élelmiszertől, italtól és takarmánytól.
Ne tárolja: lúggal és oxidánsokkal együtt.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
 Speciális felhasználás: A termék a háztartásban vagy közületekben használatos

maratásra, vízkőtelenítésre, tisztításra.
8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
 Expozíciós határértékek: ÁK: 8 mg/m3, CK: 16 mg/m3
8.2 Az expozíció ellenőrzése
 Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Műszaki munkavédelmi intézkedések: Tartsuk be a

kezelésre és tárolásra vonatkozó előírásokat. Tartsuk be a
személyi higiéniára vonatkozó előírásokat. A
munkavégzés során ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon.
A munka végeztével mosson kezet. A szennyezett
ruházatot vegye le és mossa ki.

 Szem-/arcvédelem: Szorosan záródó biztonsági védőszemüveg vagy arcvédő.
 Testvédelem: Saválló védőruházat, saválló bakancs, csizma.
 Kézvédelem: EN374 szerinti saválló védőkesztyű. Pl. PVC vagy

gumikesztyű.
 Légutak védelme: Zárt térben megfelelő szellőzést vagy légcserét kell

biztosítani. Gázálarc B2 jelű betét.
 Egyéb információk: Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A felsorolt

egyéni védőeszközök mellett kötelező a zárt
munkaruházat viselése. Italtól, élelmiszertől és
takarmánytól távol tartandó. A munkahelyen tilos enni,
inni, dohányozni és dohányterméket használni. A
szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Munkaközi
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szünetek előtt kezet kell mosni. A műszak végén javasolt
a bőrfelület lemosása és bőrápoló anyag használata.

 Környezeti expozíció ellenőrzése: Meg kell akadályozni a termék talajba, élővízbe vagy
csatornába jutását.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 Halmazállapot: folyadék
 Szín: színtelen vagy enyhén sárga
 Szag: klórszagú (szúrós)
 Oldhatóság vízben: korlátlan
 pH-érték: < 1 (5% vizes oldat) (savas) 20 C fok
 Dermedés-/Olvadáspont: nem meghatározott
 Gőznyomás: 4620 kPa (25 0C)
 Gőzsűrűség: nem meghatározott
 Relatív sűrűség: 1.19 g/cm3
 Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes
 Bomlási hőmérséklet: > 40 C fok
 Öngyulladási hőmérséklet: nem öngyulladó
 Párolgási sebesség: nem meghatározott
 VOC: nincs
9.2 Egyéb információk
 Nincs információ.
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség
 Reakciókészség: Az anyag reagál tömény és híg lúgokkal, lúgos

keverékekkel.
10.2 Kémiai stabilitás
 Kémiai stabilitás: Normál hőmérsékleti viszonyok és előírás szerinti tárolás

esetén stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége
 A veszélyes reakciók lehetősége: Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Lúgokkal, erős

oxidánsokkal érintkezve mérgező gáz (klór) szabadul fel.
Hevítéskor maró, mérgező Hidrogén-kloridgáz/aeroszolok
szabadulnak fel.

10.4 Kerülendő körülmények:
 Kerülendő körülmények: Magas hőmérséklet > 40 0C, fény és fémekkel történő

érintkezés.
10.5 Nem összeférhető anyagok
 Nem összeférhető anyagok: Tömény és híg lúgok, oxidálószerek, fémek.
10.6 Veszélyes bomlástermékek
 Veszélyes bomlástermékek: Klórgáz, hidrogén-klorid.
11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
Termék:
 Akut toxicitás, szájon át: LD50 egéren, oral: 5800 mg/kg
 Akut toxicitás, belégzés: Nincs adat.
 Akut toxiciás, börön át: Nincs adat.
 Bőrkorrózió/bőrirritáció Súlyos égési sérülést okoz.
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 Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz.
 Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció Reverzibilis módon irritálja a légző rendszert és a

nyálkahártyát. Hosszantartó vagy ismételt expozíció
hatására érzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású.

 Csírasejt-mutagenitás nincs adat
 Rákkeltő hatás nincs kísérleti eredményből származó adat
 Reprodukciós toxicitás nincs kísérleti eredményből származó adat
 Egyetlen expozíció utáni célszervi

toxicitás (STOT)
Légúti irritációt okozhat.

 Egyéb információk: Nincs adat.
12. SZAKASZ: Ökológiai információk
 A vízminőséget kevéssé veszélyeztető anyag. ( 1 ) (A gyártó meghatározása szerint.)
12.1 Toxicitás
 LC50 érték: A vízi organizmusokra káros hatással van a klórképződés

miatt.
Víztoxicitási adat: LC 50 (96h): 5,9 mg/l
Környezetre veszélyes tulajdonságok: A terméket
hígítatlanul illetve nagyobb mennyiségben előkezelés
nélkül tilos a talajvízbe, a felszíni vizekbe vagy a
csatornahálózatba juttatni.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság
 Perzisztencia és lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre adat.
12.3 Bioakkumulációs képesség
 Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre adat.
12.4 A talajban való mobilitás
 A talajban való mobilitás: Környezetbe kerülve a talajban felszívódhat.
12.5 A PBT- és vPvB értékelés eredményei
 A PBT- és vPvB értékelés

eredményei:
Nem alkalmazható.

12.6 Egyéb káros hatások
 Egyéb káros hatások: Nem áll rendelkezésre adat.
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
13.1 Hulladékkezelési módszerek
 Felhasználatlan termékből származó hulladék: A rendeltetésszerű előírt módon történő

használaton kívül tilos talajba, lefolyóba üríteni. A fel nem használt anyagot vagy szennyezett
maradékát veszélyes hulladék gyűjtő helyre kell szállítani.
Élővízbe, közcsatornába juttatni tilos!
Kiürült csomagolóanyag kezelése: Tisztítás után a csomagoló anyag újra hasznosítható
(regranulálás). Tisztítás vízzel.

 EWC hulladékkód: EWC:200115 szerint savak (háztartási hulladékok és
ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok). Az üres edényzetet tilos bármilyen más célra
felhasználni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk
14.1 Szárazföldi szállítás ADR/RID
 Szárazföldi szállítás ADR/RID: Korlátozott mennyiség: 5 liter A kiskiszerelési egységű

anyag a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó
előírások figyelembe vétele mellett szállítható.

 UN-szám: 1789
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
HIDROGÉN-KLORID (SÓSAV)
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 Veszélyességi osztály(ok): 8
 Csomagolási csoport: II
14.2 Légi szállítás ICAO/IATA
 UN-szám: 1789
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
HIDROGÉN-KLORID (SÓSAV)

 Veszélyességi osztály(ok): 8
 Csomagolási csoport: II
14.3 Tengeri szállítás IMDG/IMO
 UN-szám: 1789
 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

megnevezés:
HIDROGÉN-KLORID (SÓSAV)

 Veszélyességi osztály(ok): 8
 Csomagolási csoport: II
 Tengeri szennyezés: igen
 EMS szám: F-A, S-B
14.4 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
 Nincs adat.
14.5 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás
 nem jellemző
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
 Engedélyek: OTH : 4999-4/2008 Vinyl Kft.
15.2 Kémiai biztonsági értékelés
 Kémiai biztonsági értékelés: A termékre kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.
16. SZAKASZ: Egyéb információk
A 3. pontban található veszélyességi kategóriák, R-mondatok, H-mondatok:
 H-mondatok:

 H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 H335 Légúti irritációt okozhat.
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SÓSAV 30-32% - Verzió: 4.

 Veszélyességi osztály/kategória:

 Met. Corr. 1 Fémre maró 1
 Skin Corr. 1B Bőrmaró 1B
 STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció STOT egy. 3
 Felülvizsgált fejezetek: 2. 3. 11. 12. 14.
 Egyéb információk: Rövidítések és betűszavak:

CAS-szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében
szereplő szám
CLP: Az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról
szóló rendelet
DNEL: Származtatott hatásmentes szintek
EC50: Effektív koncentráció 50%
EC-szám: az EINECS- és ELINCS-számok
EINECS: A piacra került létező anyagok európai listája
ELINCS: A törzskönyvezett anyagok európai listája
Irrit.: Irritáló
LC50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció
LD50: Közepes halálos dózis
Légz.: Légzőszervi
LOAEC: Legalacsonyabb észlelt káros hatás
koncentrációja
MK-érték: Maximális koncentráció értéke
NOAEC: Nem észlelhető káros hatás koncentrációja
NOEC: Nem észlelhető hatás koncentrációja
OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
PNEC: Becsült hatásmentes koncentráció
REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztrálása,
értékelése, engedélyezése és korlátozása
STEL-érték: Rövid távú expozíciós érték
STOT egy: Célszervi toxicitás- egyszeri expozíció
STOT ism: Célszervi toxicitás- ismétlődő expozíció
STOT: Célszervi toxicitás
Szenz.: Szenzibilizáció
Tox.: Toxikus
TWA-érték: Idővel súlyozott átlagérték
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

 Készült: A gyártó 2013.07. hóban 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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