
Biztonsági adatlap 

a 453/2010 számú Bizottsági Rendelet által módosított (EU) európai parlament és tanács (ES) 
1907/2006 számú, vegyszerek regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
szóló rendelet alapján (REACH) 

Kiadás ideje: 2013.7.1. 
Első felülvizsgálat ideje: 2014.6.24. 
Termék megnevezése: PORFIX ragasztó 
  
1.RÉSZ: Anyagok/keverékek és cégek/vállalkozások azonosítása 
  
1.1. Termék azonosítója  
Kereskedelmi megnevezés: PORFIX ragasztó 
Kémiai leírás: Cement tartalmú száraz homlokzati vakoló és habarcs keverék, 

szervetlen töltőanyagok és nemesedő adalékok. 
1.2. Az anyag, vagy keverék azonosított felhasználásának, rendeltetésszerű használatának leírása, és a nem ajánlott 

felhasználási területek megjelölése 
Rendeltetésszerű használat: Száraz homlokzati és habarcs keverékek professzionális és hobbi 

felhasználásra. 
SU19 Építés és építkezés.  
PROC8a Anyag vagy készítmény áthelyezése edényzetből/nagy tartályokból/ edényzetbe/nagy tartályokba nem ilyencélú 
létesítményekben. 
PROC8b Anyag vagy készítmény áthelyezése edényzetből/nagy tartályokból/ edényzetbe/nagy tartályokba ilyen célú 
létesítményekben. 
PROC10 Ecsettel vagy hengerrel való felvitel. 
PROC11 Nem ipari permetszórás.  
PROC19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi védőeszköz rendelkezésre állása mellett. 
Nem ajánlott felhasználás: az ajánlottól eltérő 
1.3. Részletek a biztonsági adatlap kiállítójáról 
Gyártó: Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., 543 61 Kunčice nad Labem 150, Cseh 

Köztársaság 
Telefon: 00420 499 455 111 
Fax: 00420 499 455 112 
E-mail: kvk@kvk.cz 
A biztonsági adatlapért felelős szakember neve: Ing. Stefan Dragúň - CHEMLEG 
A vállalkozás helye, vagy székhely: Hviezdoslavova trieda 21, 949 11 Nyitra 
Telefon: +421 918 641 810 
E-mail: dragun@chemleg.sk 
1.4. Veszély esetén hívható telefonszám +421 2 5477 4166 (folyamatos szolgáltatás) 
Nemzeti toxikológiai információs központ, FNsP Bratislava, Limbová u. 5, 833 05 Bratislava, SR 
 
2.RÉSZ: Veszély meghatározása 
 
2.1. Anyag, vagy keverék besorolása 
2.1.1. Keverék besorolása az 1999/45/ES rendelet alapján: 
Xi, R 36/37/38   Irritatív. Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. 
R43     Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
  
2.1.2. Keverék besorolása az 1272/2008 számú rendelet (ES) alapján 
Bőrirritáció, 2.kategória, H315 Bőrirritáló hatású. 
Súlyos szemkárosodás, 1.kategória, H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
Bőr túlérzékenysége, 1B kategória, H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 



Konkrét célszervek mérgezése – egyszeri kitettség, 3.kategória, H335 Légúti irritációt okozhat. 
2.2. Piktogram elemek 
2.2.1. Jelölés az 1999/45/ES irányelv alapján 
Veszélyt jelző piktogram:  

 

 

Különleges kockázatot jelölő szabvány mondatok: 
R36/37/38 Irritatív. Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
  
Biztonságos kezelésre vonatkozó szabvány mondatok 
S2 Gyermekektől elzárva tartandó. 
S22 Az anyag porát ne lélegezzük be. 
S26 Szemmel érintkezve bő vízzel alaposan ki kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni. 
S36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni! 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot meg kell mutatni. 
  
Kiegészítő információ: A vízben oldódó Cr6+ tartalma a szavatossági idő lejártáig hatásos redukálószerekről szóló hatályos 
jogszabálynak megfelelően csökkentett. 
  
2.2.2. Jelölés a  1272/2008 (CLP) számú rendelkezés (ES) szerint 
Veszélyt jelző piktogramok: 

  
Jelzés: Veszély 
 
Veszélyre figyelmeztető szabvány mondatok: 
H315 Bőrirritáló hatású. 
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
  
Utasítások a biztonságos kezeléshez: 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P261 Az anyag porát ne lélegezzük be. 
P262 Szembe, bőrre, vagy ruhára nem kerülhet. 
P280 Viseljen védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt! 
P305+P351+P338+P310  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Kontaktlencse használat esetén 
azok eltávolítása javasolt. Folytassa az öblítést. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P302+P352+P333+P313  HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén 
orvosi ellátást kell kérni. 
P304+P340+P312 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni. Rosszullét esetén forduljon 
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően. 
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Kiegészítő információ a címkén: 
A vízben oldódó Cr6+ tartalma a szavatossági idő lejártáig hatásos redukálószerekről szóló hatályos jogszabálynak 
megfelelően csökkentett. 
Fogyasztói csomagolási előírások: nincsenek 
  
2.3.Egyéb veszélyek  
Többszöri érintkezés esetén, főleg fedetlen bőrfelületen nedves keverék esetében, a bőr sérülhet (irritatív kontakt 
dermatitisz), egyeseknél allergiás kontakt dermatitiszt okozhat. 
Vízzel való keveredés során erősen alkalikus keverék jön létre, amely alumíniumra korrozív hatású lehet és magas pH 
értékével hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra. 
  
3.RÉSZ: Összetétel/információ a hozzávalókról 
  
3.1.Anyagok  
Nem vonatkozik. A termék anyagok keveréke. 
3.2.Keverékek  
Cement, cementpor, szervetlen töltőanyagok és nemesítő adalékok keveréke. 
Veszélyes összetevők:  

Összetevő megnevezése portland cement portland cement pernye 
Koncentráció 25 – 35% 0 – 1,7% 

CAS 65997-15-1 68475-76-3 
EC 266-043-4 270-659-9 

Nyilvántartási szám Elkülönített, regisztráció alól 
mentesül. 

01-2119486767-17 

Szimbólum 
Besorolás 

Xi Xi 
GHS07, 05 
Skin Irrit 2 
Skin Sens. 1B 
Eye Dam 1 
STOT SE 3 

GHS07, 05 
Skin Irrit 2 
Skin Sens. 1B 
Eye Dam 1 
STOT SE 3 

R-mondatok 37/38-41-43 37/38-41-43 
H-állítások H315 

H317 
H318 
H335 

H315 
H317 
H318 
H335 

Jelző szó Veszély Veszély 
Expozíciós határértékek (NPEL) + - 

PBT/vPvB - - 
Megjegyzés:  Az R-mondatok és a H-állítások teljes szövege a 16. részben található. 
   Az expozíciós határértékek, ha azok meghatározottak, a 8.1 pontban találhatóak. 
 
  4.RÉSZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 
 
4.1. Az elsósegély-nyújtás intézkedéseinek leírása 
Általános megjegyzések: 
Azonnali orvosi segítségnyújtás nem szükséges. Ha egészségügyi problémák jelentkeznek a termék használatát 



követően, kétség esetén, vagy ha a panaszok nem múlnak, keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a 
biztonsági adatlapot, vagy a címkét. Az érintettnek mindig mentális nyugalmat kell biztosítani, megóvva a 
megfázás veszélyeitől. Eszméletlen állapot fennállása esetén fektesse az érintettet az oldalára és fejét kissé 
hátra fordítva stabilizálja;  lényeges, hogy semmit ne adjon a szájába (folyadékot sem). Az elsősegélyt nyújtó 
személyeknek nincs szükségük semmilyen védő segédeszközre, azonban a nedves keverékkel való érintkezést 
kerülniük kell. Tájékoztassa az orvost a segítségnyújtásról. 
Belélegzést követően: 
Szüntesse meg a kitettséget, szállítsa az érintettet friss levegőre. A torokból és az orrüregekből a pornak 
spontán távoznia kell. Ha elhúzódik, vagy később jelenik meg sérülés, hányinger, köhögés, vagy egyéb tünetek, 
keressen fel orvost. 
Bőrrel érintkezést követően: 
Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Száraz keverék esetében, távolítsa el a bőrről és bő vízzel öblítse le. 
Nedves keverék esetében a bőrt alaposan mossa le. Ha bármilyen sérülés, vagy égés keletkezik, forduljon 
orvoshoz! 
Szemmel érintkezést követően: 
Ne törölje a szemét, hogy a szaruhártya mechanikus sérülését elkerülje. Ha kontaktlencsét használ, távolítsa 
el. Hajtsa a fejét a megsérült szemnek megfelelő oldalra, a szemhéját szélesen húzza szét és alaposan öblítse 
át a szemet (szemeket) nagy mennyiségű (lehetőség szerint langyos) vízzel, 20 percen keresztül, hogy minden 
részecskét eltávolítson. Védje a sértetlen szemet. Ha lehetséges, használjon izotóniás vizet (0,9% NaCl). 
Látogasson el egy foglalkozás-ügyi orvoshoz, vagy egy szemspecialistához. 
Lenyelés esetén: 
Ne hánytassa magát, öblítse ki a száját vízzel, igyon nagy mennyiségű vizet. Azonnal keressen orvosi segítséget, 
vagy keresse  a Nemzeti Toxikológiai Központot. 
4.2.A legfontosabb tünetek és hatások, akutak és késleltetettek 
(hatások, amelyek feltételezhetőek a keverék összetételéből kifolyólag) 
Bőrrel érintkezés: A cement keverék hosszabb érintkezés során irritálhatja a bőrt (nedves bőrre például, 
izzadás, vagy átnedvesedés következtében), vagy ismételt érintkezés következtében bőrgyulladást okozhat. 
Hosszabb érintkezés a vizes keverékkel súlyos égési sérüléseket okozhat, amely fájdalom nélkül terjed. 
Szemmel érintkezés: A cement keverék szembe kerülve súlyos és visszafordíthatatlan károsodást okozhat. 
Belélegzés: A hosszantartó, vagy ismételt belélegzése fokozza a tüdőproblémák kialakulásának veszélyét. 
4.3.Azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségessége 
Orvosához vigye magával ezt a biztonsági adatlapot. 
 
5.RÉSZ: Tűzvédelmi intézkedések 
5.1.Oltóanyagok 
Megfelelő oltóanyagok: A termék nem gyúlékony. Környező tűz oltásához a környezet figyelembevételével 
válasszon oltóanyagot. 
Nem megfelelő oltóanyagok: Nem ismertek. 
5.2.Különleges veszélyek az anyagból vagy keverékből kifolyólag. 
A keverék nem gyúlékony és nem robbanékony, nem támogatja más anyagok égését. 
 
5.3. Tűzoltóknak szóló javaslatok 
Használjon légzőkészüléket és általános tűzvédelmi felszerelést (védje a bőrét és a szemét a közvetlen 
érintkezéstől). 
5.4.További adatok 
 
6.RÉSZ: Intézkedések véletlenszerű kibocsátáskor 
6.1. Személyi óvintézkedések, védőeszközök,  és  vészhelyzeti eljárások 
Ne engedje, hogy a szivárgás következményeinek eltávolítása közben kívülállók tartózkodjanak a helyiségben, 
ahol az elszóródott termékkel szennyeződhetnek. Az épületben biztosítsa a huzat nélküli szellőzést. 
Tisztításkor olyan lépéseket válasszon, amelyekkel megelőzi a lebegő por további képződését (lásd a 6.3 
pontot).  Nedves lépések következtében a tisztítandó felület csúszásveszéllyel jár.  Munkavégzés közben 
használja a javasolt védőeszközöket (lásd a 8. részt). 
6.2. Környezeti biztonsági óvintézkedések 



Akadályozza meg a szétszóródott termék további szóródását és szétterjedését.  Lehetőleg tartsa az anyagot 
szárazon. Lehetőség szerint, a helyet fedje le a fölösleges porzás elkerülése érdekében. Előzze meg a felügyelet 
nélküli lefolyóba, vagy csatornába szóródását (pH emelkedés). Az anyag nagyobb mértékű csatornába jutását 
jelenteni kell a Környezetvédelmi Ügynökségnek, vagy egyéb felelős szervezetnek. 
6.3. A terjedés meggátolására és a tisztításra javasolt módok és anyagok 
A szétszóródott száraz anyagot, amennyiben az nem szennyeződött, újra felhasználhatja. Száraz tisztítási 
módot válasszon, mint a szívás, vagy a porszívózás (légszűrő használata mellett). Ne használjon sűrített 
levegőt! 
Alkalmazható nedves tisztítás is (vízpermet, vagy köd), előzze meg a por felkeveredését, törölje le a port és a 
keletkezett iszapot. Hasonló eljárással távolítsa el a nedves keveréket. Az iszapot hagyja megdermedni és a 13. 
résznek megfelelően távolítsa el. 
6.4. Javaslat egyéb szakaszokra 
A személyi védőfelszerelések a 8. részben találhatóak. A hulladékkezelésre vonatkozó utasítás a 13. részben 
olvasható. 
 
7.RÉSZ: Bánásmód és tárolás 
7.1. A biztonságos bánásmódra vonatkozó óvintézkedések 
Olvassa el a használati útmutatót. A száraz keverék alkalmazása közben a port ne lélegezze be, biztosítsa a 
megfelelő szellőzést, használjon védőfelszerelést a por belélegzésének megakadályozásáért (lásd a 8. részt). 
Száraz és nedves keverék esetében is, munka közben védje a szemét és a bőrét is munkavédelmi felszereléssel 
(lásd a 8. részt). Ne használjon kontaktlencsét. Ne térdeljen a térd vízhatlan alátámasztása nélkül nedves 
habarcsba, vagy ragasztóba. 
A munkaeszközöket, szerszámokat tartsa tisztán, kéz alatt. Az olyan mértékben szennyeződött munkaruhát és 
védőfelszerelést, ami már átázott és veszélyezteti a bőrfelületet, mielőbb cserélje tisztára és szárazra. 
Munka közben ne étkezzen, ne igyon, és ne dohányozzon, tartsa be a vegyszerek felhasználására vonatkozó 
biztonsági óvintézkedéseket.  
A felhasználás helyszínének közelében rendelkezésre kell állnia folyóvíznek az esetleges lemosásra, vagy a 
szem átmosására. Előzze meg a talajba, felszíni vizekbe és talajvízbe kerülését. 

   
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, ideértve az esetleges összeférhetetlenségeket 
Tárolja az eredeti bontatlan csomagolásban, száraz helyen, élelmiszerektől, italoktól és tápoktól elzárva. 
Az esetleg fagyás nem befolyásolja a termék minőségét. Gyermekek elől elzárva tartandó. A 
raktárhelyiségekben biztosítani kell rehabilitációs és elsősegély-nyújtó felszerelést (ivóvíz).  
7.3. Konkrét végfelhasználás(ok) 
A biztonsági adatlap a keverék veszélyes összetevőinek kockázatértékelése eredményének alapján – portlandi 
cement és gyártás közben keletkező portlandi cement por. A cement bejegyzett anyagainak általános DNEL és 
DNEC paraméterei a 8. részben találhatóak. A biztonsági adatlap leírja a nagy mennyiségű szállítás feltételeit, 
úgy, mint a habarcs gépi készítésének és a gépi vakolásnak a feltételeit , és a száraz termék szórását, vagy 
kivételét a csomagolásból a keverőedénybe, a termék elkeverését habarcs, vagy vakoló anyag állagúra,  a 
habarcs, vagy vakolóanyag kézi felvitelét az előkészített felületre, a nedves felület kézi előkészítését és a 
szerszámok tisztítását is a munka végeztével.  
Munka közben a fő kockázat a keverék száraz porának belélegzése, és a por lehetséges helyi károsító hatása, 
főleg a szem és a bőr esetében.  Nedves keverék felhasználása közben a por belélegzésének veszélye 
elhanyagolható. Emelkedik viszont a bőrre és a szemre gyakorolt károsító hatás veszélye a magas kémhatású 
keverék esetleges fröccsenésével. 
Rendeltetésszerű használat esetén nem keletkezik semmilyen szennyvíz. Ha a szerszámok tisztítása közben 
keletkezik szennyezett víz, annak a felszíni vizekbe jutása megelőzendő. A kisebb mértékben szennyezett víz a 
szilárd részecskék leülepedését követően a csatornahálózatba engedhető.  
A cement keverék  (habarcs, vagy ragasztó) biztonságos felhasználására vonatkozó alapvető információk a 
biztonsági adatlap vonatkozó részében olvashatóak. A termék veszélyes összetevőinek felhasználási 
forgatókönyve nincs a biztonsági adatlaphoz kapcsolva,  mivel a termék végfelhasználásra készült, és a 
szükséges információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
8.RÉSZ: A felhasználás ellenőrzése/személyi védelem 



8.1. Szabályozási paraméterek 
8.1.1. A munkaterület expozíciós határértékei 
A termék összetevőinek paraméterei a Szlovák Köztársaság kormányának 355/2006 számú, a vegyszerek 
hatásaiból fakadó kockázatnak kitett munkavállalók védelméről szóló rendeletében van szabályozva a 
300/2007 és a 471/2011 számú kormányrendeletben (Z.z.). 
Szilárd aeroszolok többnyire nem specifikus hatásai 

Tényező NPELc (mg.m-3) 
cement 10 
 
Szilárd aeroszolokra (por) vonatkozó NPEL mint a szilárd aeroszol expozíciójának (belélegzés) átlagértéke 
(NPELc). 
8.1.2. Biológiailag korlátozott érték 
A keverék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekre a Szlovák Köztársaság 355/2006, 300/2007, és a  
471/2011 számú (Z.z.) biológiai expozíciós mutatók tesztjei n alapuló rendeletek (Z.z.) vonatkoznának. 
8.1.3. A keverék bejegyzett összetevőinek DNEL és PNEC értékei 
Portland klinker termék pora (CAS 68475-76-3, EC 270-659-9) 
DNEL 
Személyzet, krónikus belélegzés, helyi légúti  irritáló hatás: DNEL = 1 mg/m3 
(belélegezhető por) 
Személyzet, akut belélegzés, helyi légúti  irritáló hatás: DNEL = 4 mg/m3 
(belélegezhető por) 
Felhasználó, krónikus belélegzés, helyi légúti  irritáló hatás: DNEL = 1 mg/m3 
(belélegezhető por) 
Felhasználó, akut belélegzés, helyi légúti  irritáló hatás: DNEL = 4 mg/m3 
(belélegezhető por) 
A légzőszervekre és a bőrre gyakorolt hatásai alapján nem kiemelt kockázattal járó besorolású és nem került 
megállapításra semmilyen DNEL érték. 
  
PNEC  
Édesvízi környezet PNEC = 28 µg/l 
Tengervíz PNEC = 3 µg/l 
Szakaszos kibocsátás PNEC = 282 µg/l 
Mikroorganizmusok a szennyvízben PNEC = 6 mg/l 
Édesvízi üledék PNEC = 875 µg/l 
Tengervízi üledék PNEC = 88 µg/l 
Mezőgazdasági földterület PNEC = 5 mg/l 
  
Cementklinker (CAS 65997-15-1, EC 266-043-4) 
Az 1907/2006 számú törvény (REACH) rendelete (ES) szerint a cement klinker bejegyzése és értékelése nem 
kötelező. A cement klinker a piacra cement néven kerülő keverék fő alkotórésze. A cementgyártók csoportja 
által meghatározott DNEL érték belélegzés esetén 3 mg/m3. Fel van tüntetve a cement biztonsági adatlapján. 
Közelebbi információt a DNEL érték meghatározásával kapcsolatban a biztonsági adatlap nem tartalmaz. 
  
8.2. Expozíció ellenőrzése  
Az expozíció elkerülése végett a por keletkezését kell megakadályozni. Továbbá, a megfelelő védőfelszerelés 
használata javasolt. A szemeket védő segédeszközt kell használni (például védőszemüveg, vagy védőpajzs), ha 
a munka típusából adódóan nem lehet kizárni a leendő kontaktust a szemmel (zárt folyamat) , továbbra is 
szükség és lehetőség szerint kötelező a védőpajzs, munkaruha és munkavédelmi cipő viselése. 
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés  
Száraz habarcs- és vakolókeverékek használata esetén belső építési munkák során biztosítani kell a helyiségek 
jó szellőzését. A száraz keverék kezelését és a munkaterület tisztítását olyan technológiákkal kell biztosítani, 
amik nem növelik a termékek porának koncentrációját a munkaterület légkörében. 
A száraz keverék feldolgozása során zárt térben a munkásnak a részecskék légkörbe kerülésével és áramlásával 
ellentétes irányba kell mozognia.  



8.2.2. Egyedi óvintézkedések, mint például a személyi védőfelszerelés 
a) Szemek/arc védelme  

Ha a száraz keverék felhasználása során nem alkalmaznak védőmaszkot, szoros védőszemüveget kell viselni, 
ami megakadályozza a keverék por részecskéinek a szemekbe kerülését. Védőszemüveg viselése nedves 
habarcs vagy ragasztó felhasználása során is elvárt,  ahol a keverék fröccsenésének veszélye fenyeget. Főleg a 
fej vonalán felüli felvitel esetén. 

b) Bőr védelme  
Mivel a száraz és a nedves keverék is bőrizgató hatású, olyan mértékben kell csökkenteni a bőr kitettségét, 
amennyire ez technikailag lehetséges. A munka során védőkesztyű (nitrilkesztyű), szabványosított teljes testet 
fedő védőruházat, szorosan testhezálló ujjakkal és nadrág résszel, amely a por áthatolása ellen véd, és maró 
anyagoknak ellenálló munkavédelmi cipő viselése kötelező. 

c) Légutak védelme  
A száraz keverék csomagolásának megbontásakor, a keverék kiszórásakor, vagy másik edénybe helyezésekor, 
és az azt követő szakaszokban, amikor a száraz keverékhez vizet adagolunk, védő álarc, vagy légző maszk 
használata kötelező, porszűrővel, minimum 10-es védőfaktorral. 

d) Hőveszélyek  
Nem vonatkozik.  
8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések 
Bizonyosodjon meg a csomagolások bezárásáról tárolás, kezelés és szállítás közben. A raktárhelyiségeket 
biztosítsa a lehetséges anyagszivárgás (a csatornába, vízbe és talajba – lásd 6.2. pont) megelőzése érdekében. 
Az esetleges  termékmaradványt ne öblítse a csatornarendszerbe, vagy a lefolyóba. Nagyobb mennyiség 
csatornarendszerbe jutása esetén a víz pH értéke nem lehet magasabb 9-nél. 
A munkaterületet és a raktárakat szerelje fel a kiömlött anyag eltávolításának esetére. 
  
9.RÉSZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok ismertetése 
Külalak szilárd anyag, por 
Szín szürke 
Szag nincs szaga 
Szagküszöbérték lényegtelen 
pH vízzel keveredés után 11 – 13,5 
Olvadáspont/dermedéspont lényegtelen 
Kezdeti forráspont és forráspont 
tartomány 

N/A 

Gyulladáspont lényegtelen tulajdonság 
Párolgási sebesség lényegtelen tulajdonság 
Gyúlékonyság (szilárd anyagok, 
gázok) 

nem gyújtható, nem éghető 

Alsó robbanáspont nincs 
Felső robbanáspont nincs 
Gőznyomás lényegtelen tulajdonság 
Gőzsűrűség lényegtelen tulajdonság 
Relatív sűrűség nem alkalmazható 
Oldhatóság vízben 1,5 – 1,85 g/l 

nem oldódik  más oldószerben 
Megoszlási hányados n-oktanol/víz lényegtelen tulajdonság 
Öngyulladási hőmérséklet nem ég 
Bomlási hőmérséklet nem állapították meg 
Viszkozitás lényegtelen tulajdonság por állagú termékeknél 
Robbanásveszélyes tulajdonságok nincs 
Oxidálóképesség nincs 
9.2. Egyéb információk 
- - 



N/A nem alkalmazható (nem elérhető) 
 
10.RÉSZ: Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1. Reakciókészség 
A keverék könnyen reakcióba lép a vízzel, aminek következtében megszilárdul. 
10.2. Kémiai stabilitás 
Víz, vagy légköri nedvesség hatására a keverék idővel megszilárdulhat. 
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 
Nem ismertek olyan körülmények, amelyek hatására a keverék önmagában veszélyes reakcióba lépne. 
10.4. Kerülendő körülmények 
Ellenőrzés nélküli érintkezés légköri nedvességgel vagy vízzel. A nedvesség a termék minőségének romlását 
okozhatja a tárolás során. 
10.5. Összeférhetetlen  anyagok 
A cementklinker kalcium-hidroxid tartalma savakkal enyhén hőtermelő reakcióba lép. Az alumíniummal vizes 
környezetben lassan reagál a hidrogén egyidejű felszabadításával. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
Veszélyes bomlástermékek normál körülmények között nem keletkeznek. 
 
11.RÉSZ: Toxikológiai információk 
11.1. Információ a toxikológiai hatásokról 
Keverék 
A keverékkel végzett tesztek során nem jelentkeztek toxikológiai hatások. A keverék egészségügyi besorolása 
számításos módszerekkel történtaz 1272/2008 számú rendelet (ES) 1999/45/ES (DPD) irányelve alapján. 
 
Cementkeverékek összetevői 
 
Cement 

a) Akut mérgezés: nem állnak rendelkezésre bizonyítékok, miszerint a cement besorolható mérgezési 
hatásokat mutatott volna. 

b) Bőrizgató/maró hatás: egyszeri kitettség esetén a cement bőrizgatóan viselkedik; többszöri ismételt 
expozíció esetén maró hatású. 

c) Súlyos károsodás/szemirritáció: a cement mechanikus irritációra képes, égető hatásával veszélyezteti 
a szemeket. 

d) Túlérzékenység: Arr a érzékeny egyéneknél hat-vegyértékű króm tartalmával a cement különféle 
súlyosságú allergiás bőrgyulladást(allergiás dermatitiszt) vált ki. Az enyhe bőrkiütéstől kezdődően, 
egészen a kontakt dermatitiszig). Ha az oldódó hat-vegyértékű krómtartalom redukálószerrel 2mg/kg 
alá csökkentett, az allergizáló hatások megjelenése határozottan ritkul. 

e) Célszervi mérgezés – egyszeri expozíciót követően: a portland cement pora irritálja a légutakat; az 
izgató hatások dózisfüggősége nincs meghatározva. 

f) Célszervi mérgezés – ismételt expozíció: a belélegzett cementpor magas koncentrációja krónikus 
tüdőbetegség megjelenéséhez vezethet.  A cement esetében szervi károsodások nem kimutathatóak. 

g) Rákkeltő hatás: az elérhető információk szerint a cement összetevői semmilyen formában nem 
rákkeltőek. 

h) Mutagén: az elérhető információk szerint a cement összetevői semmilyen formában nem 
rmutagének. 

i) Szaporítószervi mérgezés:  az elérhető információk szerint a cement összetevői semmilyen formában 
nem rákkeltőek. 

j) Mérgezés belélegzés következtében: a cement nem mutat a tüdőbe jutást követően mérgezésnek 
megfelelő hatást. 
 

12.RÉSZ: Ökológiai információ 
12.1. Mérgezés 
Cementkeverék 



Cementkeverékek toxicitására nem történtek vizsgálatok.  A keverék egészségügyi besorolása számításos 
módszerekkel történt az 1272/2008 számú rendelet (ES) 1999/45/ES (DPD) irányelve alapján. A keverék 
vízzel keveredése során emelkedik a pH értéke. A pH érték a keverék koncentrációjától függ, rövid ideig 
veszélyt jelenthet a vízi élővilágra. A keverék megszilárdulását követően semmilyen veszélyt nem jelent a 
vízi élővilágra. 
 

 

A cementkeverék összetevői  
Cement  
A cement akut dafniákat és algákat érintő mérgező hatása a 100 mg/l értéket jóval meghaladó 
koncentrációnál jelentkezik. Hasonlóan enyhén veszélyes a cement hatása a vízüledék élőlényeire nézve. A 
cement koncentrációjának növekedésével nő a pH érték is,  ami rontja a a vízi élőlények életfeltételeit. 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság  
A keverék nem tartalmaz szerves anyagokat; az anorganikus anyagok esetében a perzisztencia és a biológiai 
lebonthatóság nem releváns tulajdonságok. 
12.3. Bioakkumulációs potenciál 
A keverék nem tartalmaz jelentős biológiai felhalmozódást okozó organikus összetevőket. 
12.4. Mobilitás a talajban  
A keverék olyan anyagokból készült, amelyek röviddel a vízzel érintkezést követően kimosódhatnak a 
talajba. A keverék megszilárdulásával, légköri szén-dioxid és hidratáló víz hatásainak következtében, vízben 
nem oldódó keverék jön létre. Az összetevők mobilitása a talajban nagyon korlátozott. 
12.5. A PBT és vPvB értékelésének eredményei 
A keverék semmilyen, az 1907/2006 számú rendelet (ES) 8. mellékletében foglaltak szerinti PBT vagy vPvB 
anyagot nem tartalmaz. 
12.6. Egyéb kellemetlen hatások 
Nem ismertek. 
 
13.RÉSZ: Ártalmatlanítás 

 

 
13.1. A hulladékfeldolgozás menete 
Termék:  
A keverék (maradékát) és az üres csomagolást is a 223/2001 számú veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó 
törvénynek (Z.z.) megfelelően kell kezelni, vagy szakembernek át kell adni azt. A termékkel érintett szennyvíz 
nem kerülhet közvetlenül a felszíni vizekbe. Kis mennyiségben, amelynek pH értéket növelő hatása  nem 
haladja meg a 9-et, kiönthetők a szennyvíztisztító teleppel rendelkező csatornahálózatba. A hulladékok 
kezelése közben javasolt a személyes védőfelszerelés alkalmazása (lásd a 8.2. pontot). 

A hulladék csoportjának és alcsoportjának száma és a hulladék kategóriája (a Hulladék katalógus szerint): 
17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT 

FÖLDET) 
17 09 EGYÉB ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK 
17 09 04 az N kategória szerinti, a 17 09 01, 17 09 02 és a 17 09 03-tól eltérő vegyes építési és bontási 

hulladékok 
Csomagolás:  
A hulladék típusának csoport és alcsoport száma (a Hulladék katalógus szerint): 
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK, ABSZORBENSEK, TISZTÍTÓRONGYOK, SZŰRŐ ALAPANYAG, ÉS 

MÁSKÉNT NEM MEGHATÁROZOTT VÉDŐRUHÁZAT 
15 01 CSOMAGOLÁSOK (BELEÉRTVE A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉST) 
15 01 10 veszélyes anyag maradványait tartalmazó , vagy veszélyes anyaggal szennyezett csomagolás, 

N hulladékkategória 
A megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek, a hulladék végső osztályozását a szervező végzi a 
keletkezett hulladék tulajdonságai alapján (amikor a termék is és csomagolása is hulladékká válik). 
Fizikai/kémiai tulajdonságok, amelyek megkönnyítik a hulladékgazdálkodást: Bőrizgató és légzőszervi 
irritációt okoz. Súlyos szemkárosodást okozhat.  A szennyvíznek nagy lúgossága lehet, ami rombolhatja a 
vízi élővilágot. 
A hulladékot érintő jogi előírások:  



A 223/2001 számú hulladékokról és azok kezelési előírásairól szóló törvény (Z.z.). 
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma által kibocsátott 284/2001 számú, a Hulladék 
katalógust meghatározó rendelet (Z.z.) alapján. A csomagolásokról szóló 119/2010 számú törvény. 
  
14.RÉSZ: Szállítási információk 
Szállítási előírások szempontjából a termék nem jelent veszélyt. 
14.1. ENSZ szám: -  
14.2. Megfelelő ENSZ számítási név: - 
14.3. Szállítási veszélyességi osztályozás: - 
14.4. Csomagolás csoportja: - 
14.5. Élővilág veszélyeztetése: nem 
14.6. Felhasználói személyi óvintézkedések: N/A 
14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex alapján: N/A 

 
15.RÉSZ: Szabályozási információk 
 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (ES) 1907/2006 számú, vegyi anyagok  regisztrációjáról, 
értékelésről és korlátozásáról szóló SZABÁLYAI  

- A TANÁCS (ES) 453/2010 számú 2010. május 20-án kelt RENDELETE, amely kiegészíti az Európai 
Parlament és Tanács (ES) 1907/2006 számú, vegyi anyagok regisztrációjáról, értékelésről és 
korlátozásáról szóló rendeletet (REACH) 

- Az Európai Parlamenti Tanács (ES) 1272/2008  számú, az anyagok és keverékek csomagolásáról, 
jelöléséről és osztályozásáról, és a 67/548/EHS, valamint az 1999/45/ES irányvonalak eltörléséről 
és kiegészítéséről szóló,  december 18-án kelt rendelete szerint, és az 1907/2006 számú (ES) 
rendelet szerint. 

- A bizottság 790/2009 számú,  2009. augusztus 10-én kelt rendelete (ES) amely, hivatkozva a 
műszaki és kémiai technológia fejlődésére, az Európai Parlamenti Tanács 1272/2008 számú az 
anyagok és keverékek csomagolásáról, jelöléséről és osztályozásáról szóló rendeletét egészíti ki. 

- A Bizottság (EU) 286/2011 számú rendelete módosítja és kiegészíti a az Európai Parlamenti Tanács 
(ES) 1272/2008 számú, termékek osztályozásáról, jelöléséről és csomagolásáról szóló rendeletét. 

- Az Európai Parlamenti Tanács 1999. május 31-én kiadott 1999/45/ES irányelve a veszélyes anyagok 
osztályozására, jelölésére és csomagolására vonatkozó jogszabályok és egyéb jogi előírások, 
valamint a tagállamok adminisztratív intézkedéseinek közelítésére irányul. 

- A Tanács 67/548/EHS 1967. június 27-én kelt irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, 
jelölésére és csomagolására vonatkozó intézkedések közelítése. 

- A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának 2010. április 15-én kelt 3 számú rendelete a 
veszélyes anyagok osztályozására, jelölésére és csomagolására vonatkozó részleteket taglalja. 

- A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 355/2007 számú rendelete a közegészségügy 
védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről. 

- A Szlovák Köztársaság kormányának 300/2007 számú rendelete, amely  módosítja a Szlovák 
Köztársaság 355/2006 számú, az alkalmazottak munkavédelmi eljárásairól (különös tekintettel a 
vegyi anyagok használatára) szóló rendeletet. 1.Melléklet 

- A Szlovák Köztársaság Kormányának 46 számú, 2009 január 28-án kelt rendelete, amely 
meghatározza az aeroszol adagolók követelményeit. 

- A hulladékokról és egyes törvények módosulásáról és kiegészítéséről szóló 223/2001 számú 
törvény 

- A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának 284/2001 számú, 2001. június 11-én 
kelt rendelete, amely a Hulladék katalógust biztosítja. 

 
  
15.2. Kémiai biztonság értékelése  
A portland klinker gyártásakor keletkező por bejegyzésének kötelességéből kifolyólag kémiai biztonsági 
értékelést végeztek a felhasználók szempontjából, beleértve a száraz habarcskeverék felhasználóit. Ennek 
az anyagnak minden hatásvizsgálati megállapítása, amelyet a cement klinkerre is lehet vonatkoztatni, 



ebben a biztonsági adatlapban feldolgozásra kerültek. A habarcs keverékek végső felhasználásra készültek, 
ezért a biztonsági adatlaphoz nem csatoltak semmilyen egyéb kiegészítő forgatókönyvet. 
  

 

16.RÉSZ: Egyéb információk 
16.1. A 3.részben használt R-mondatok és H-állítások jegyzéke 
R37/38  Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.  
R41         Súlyos szemkárosodást okozhat.  
R43         Bőr érzékenységet okozhat.  
H315      Bőr irritációt okoz.  
H317      Allergiás bőr reakciót okozhat.  
H318      Bőrgyulladásokat és szemsérülést okoz.  
H335      Légúti irritációt okozhat.  
16.2. Ajánlások a szakmai előkészítésre  
A terméket kezelő munkásokkal ismertetni kell a termék használatával kapcsolatos kockázatokat és a 
biztonsági óvintézkedéseket – személyvédelmi biztonsági eszközök használata, elsősegély-nyújtás elemei és 
lépései. 
16.3. A felhasználás szempontjából ajánlott korlátozások 
Ne használja a gyártó által meghatározottól különböző célra (a biztonsági adatlap 1.2. pontja). Tekintettel a 
fent ismertetett óvintézkedésekre a terjesztő nem viseli a nem rendeltetésszerű használat következményeit. 
16.4.További információk  
További információval szolgál: lásd az 1.3. bekezdést 
Ez a CHEMLEG vállalat által kidolgozott biztonsági adatlap az anyagok szakmai besorolásáról szóló hatályos 
jogszabályok alapján készült. Bármilyen módosítása a szakmai felelős személy hozzájárulása nélkül tilos. 
16.5. Kulcsadatok forrása  
A felsorakoztatott információk a legjobb tudásunknak és a hatályos törvénykezésnek megfelelnek, 
mindenekelőtt a 67/2010 számú, vegyszerek és vegyi keverékek piacra vezetéséről szóló törvénynek (vegyi 
törvény) (Z.z.), beleértve a műveleti előírásokat és az Európai parlamenti Tanács (ES) 1907/2006 számú 
rendeletének (REACH), az Európai parlamenti Tanács (ES) 1272/2008 számú rendeletének, a 790/2009 számú 
Bizottsági rendeletnek (ES), és a 453/2010 számú Bizottsági rendeletnek (ES). 
16.6. A biztonsági adatlap felülvizsgálatából adódó változások 

1. felülvizsgálat: A keverék összetevőiről szóló adatok kiegészítése és aktualizálása; a biztonsági 
adatlap igazítása a Szlovák Köztársaság 471/2011 számú rendelete alapján (Z.z.). 

2. felülvizsgálat: Az expozíciós ütemtervben foglalt bejegyzett nyersanyagokról szóló adatok 
kiegészítése. 

 
Használat felfüggesztése 
A cement és a cementtartalmú keverékek nem vezethetőek be a piacra és nem használhatóak fel, ha áztatás 
után több mint 2mg/kg (0,0002%) oldódó hat-vegyértékű krómot tartalmaznak a cement teljes szárazanyag 
tömegéhez képest. 
Ez a megszorítás nem érvényesül a cement esetében, ahol a hat-vegyértékű króm tartalmat redukálószer 
hozzáadásával 0,0002%-ra csökkentették. A keverékben található cement ennek a kritériumnak megfelel. 
 
A biztonsági adatlap az egészség védelmének érdekében és annak a munkavégzés közbeni megóvásáért, 
valamint az élő környezet védelméhez szükséges adatokat tartalmazza. A feltüntetett információk 
megfelelnek a jelenlegi szaktudásunknak és tapasztalatainknak, és a hatályos jogi előírásoknak. Nem 
tekinthetőek a termék paramétereire és a termék alkalmasságára és egy adott területen 
felhasználhatóságára vonatkozó garanciának. Ezek az információk kizárólag az adott termékre vonatkoznak 
rendeltetésszerű használat mellett. A hatályos törvényi előírások betartásáért a felhasználó felel. 
 

 


