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ACTIVITY 

 

X.XXXX / EN DD/MM/YYYY 

 

BIZTONSÁGI ADATLAP   CEMENT 

 

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és a 453/2010/EU 

rendelet szerint 

 

Kiadás: 7.00 / HU Felülvizsgálva: 2018. 03 .01-jén  
 

Felvált minden korábbi kiadást  

 

Portlandcement 
 

 

1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 
 

1.1. Termékazonosító 

A keverék megnevezése  

 

 

 

Portlandcement az EN 197-1 szerint  
 

CEM I 52,5 R – “DER BLAUE“, “DER BLAUE SP” 
 

CEM I 52,5 N – SR 0 WT 38 C3A-frei – “DER CONTRAGRESS” 
 

CEM I 42,5 N – SR 0 WT 27 C3A-frei – “DER CONTRAGRESS” 
 

CEM II/A-S 42,5 R WT 42 – “DER GRÜNE” 
 

CEM II/A-S 52,5 N WT 42 – “DER GRÜNE” 
 

CEM II/A-M (S-L) 42,5 N WT 38 – “DER SCHWARZE” 
 

CEM II/A-M (S-L) 42,5 N – “DER GRAUE EZ” 
 

CEM II/B-S 42,5 N (DZ) – “DER GRAUE” 
 

CEM II/B-M (V-L) 42,5 N – “DER TOPROTE” 
 

CEM II/B-M (S-L) 32,5 R – “DER ROTE” 
 

CEM III/B 32,5 N – LH/SR – “DER VIOLETTE” 
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1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 

A cementek közvetlenül végfelhasználásra kerülnek, vagy ipari létesítményekben hidraulikus kötőanyagok – pl. transzportbeton, üzemi szárazhabarcsok, 
vakolóanyagok stb. – gyártására/összeállítására használják fel. 
A végfelhasználás során a cementek és az azokból előállított hidraulikus kötőanyagok építőanyagok és építőelemek gyártására szolgálnak ipari és szakmai 

felhasználók (építőipari szakemberek), illetve magánfelhasználók számára. Ehhez a cementeket és cementtartalmú hidraulikus kötőanyagokat vízzel keverik 

el, homogenizálják, és a kívánt építőanyaggá vagy építőelemmé dolgozzák fel. Az ehhez kapcsoló tevékenységek felölelik a száraz (porszerű) anyaggal és a 

vízzel elkevert anyaggal (szuszpenzióval) végzett munkát. 

A 16. szakaszban megtalálható a szakmai felhasználók számára meghatározott felhasználások felsorolása az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) R. 12 

(ECHA-2010-G-05) számú irányelve szerinti eljárási kategóriákkal és jellemzőkkel. Minden ettől eltérő felhasználás ellenjavallt. 
 

1.3. A biztonsági adatlapot rendelkezésre bocsátó szállító adatai 
Gyártó / szállító 

Cím (irányítószám, helység, utca, házszám) 

Telefon 

Telefax 

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe 

Felvilágosítást nyújtó terület (Marketing) 

Lafarge Zementwerke GmbH 

Trabrennstraße 2A, 1020 Wien 

+43 (0)1 58889-0 

+43 (0)1 58889-1470 

marketing.austria@lafargeholcim.com 

+43 (0)1 58889-1271 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. sürgősségi hívószáma 

06 1 476 6464,  

06 80 201 199 (0-24 h) 

 

2. SZAKASZ: A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 
 

2.1. A keverék osztályozása 

2.1.1. Besorolás a 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint 

Veszélycsoport Veszélyességi 
osztály 

Figyelmeztető 
mondatok 

Figyelmeztetések 

Bőrirritáció 2 H 315 Bőrirritáló hatású. 

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1 H 318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

Allergiás bőrreakció 1 B H 317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. 

Célszervi toxicitás (STOT) – egyszeri expozíció 
esetén 

3 H 335 Légúti irritációt okozhat. 
 

 

2.1.2. Egyéb adatok 

Amikor a cement vízzel érintkezik vagy nedves lesz, erős lúgos oldat keletkezik.  

Az erős lúgosság miatt a nedves cement bőr- és szemirritációt válthat ki. 
 

2.2. Címkézési elemek 

Jelölés a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Veszélyjelző piktogramok 

 

Figyelmeztetés Veszély 

Figyelmeztető mondatok 

H335                  Súlyos szemkárosodást okoz. 
H318                  Bőrirritáló hatású. 
H317                  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H335                  Légúti irritációt okozhat. 

Sicherheitshinweise 

P280      Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305 +   SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
P351 +   Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. 
P338 +   Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P310      Azonnal forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz 
P302 +   HA BŐRRE KERÜL: 
P352 +   Lemosás bő szappanos vízzel.  
P333 +   Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 
P313      Orvosi ellátást kell kérni. 
P261 +   Kerülje a por belélegzését. 
P304 +   BELÉLEGZÉS ESETÉN: 
P340 +   Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni,     
hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz. 
P312      Gyermekektől elzárva tartandó. 
P102      A tartalom és az edény elhelyezése hulladékként: megfelelő hulladékgyűjtő helyen kell leadni. 

Kiegészítő tudnivalók 
Szakszerű száraz tárolás esetén a gyártási időtől számítva legalább 1 hónapig (ömlesztve), illetve 4 
hónapig (zsákosan) kromátszegény marad. 
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2.3. Egyéb veszélyek 

A cement nem teljesíti az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XIII. mellékletében a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PVP) vagy nagyon perzisztens és 

nagyon bioakkumulatív (vPvB) anyagokra meghatározott kritériumokat. 

 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL, AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 

3.1.    Anyagok 

Nem vonatkozik rá, mert a termék esetében egy keverékről van szó. 
 

3.2.    Keverékek 

Általános felhasználású cement az EN 197-1 szabvány szerint, vagy adott esetben különleges alkalmazásokhoz az ÖNORM B 3327-1 szerint. 
 

Veszélyes összetevők 
 

Megnevezés Portlandcement-klinker (a) Bypass por (b) 

EK szám 266-043-4 270-659-9 

CAS szám 65997-15-1 68475-76-3 

Regisztrációs szám (REACH) (a) 01-2119486767-17-0001 

Részarány [m/m %] 0 - 100 0,1 - 5 

Besorolás a 1272/2008/EK rendelet (CLP) 
szerint 

2. bőrirritáló H315 2. bőrirritáló H315 
1B. bőrmaró H317 1B. bőrmaró H317 
1. szemkárosító H318 1. szemkárosító H318 
3. STOT egyszeri expozíciónál H335 3. STOT egyszeri expozíciónál H335 

 

 

(a) Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 2.7. cikkének (b) pontja és V. mellékletének 10. pontja szerint a portlandcementklinker mentesül a regisztrációs kötelezettség alól. 

(b) A „Bypass por” a cementklinker gyártásakor keletkező anyag (UVCB anyag); egyéb szokásos megnevezései: kemence-por,  kemence filterpor, és klinkerpor. 

 

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános előírások 

Az elsősegélynyújtóknak nincs szüksége külön egyéni védőfelszerelésre, de kerülniük kell a nedves cementtel való érintkezést. 
 

Szembe jutás után 
Nem szabad a szemet szárazon dörzsölni, mert a mechanikai igénybevétel még szaruhártya-sérülést is okozhat. Adott esetben a kontaktlencsét el kell 
távolítani, és a szemet azonnal széthúzott szemhéjjal folyó vízben legalább 20 percen át öblíteni kell, hogy minden részecske eltávozzon belőle. Lehetőség 
szerint izotóniás szemöblítő oldatot (0,9 % NaCl) kell alkalmazni. Feltétlenül üzemorvoshoz vagy szemorvoshoz kell fordulni. 
 

Bőrrel érintkezés után 
A száraz cementet el kell távolítani, és utána bő vízzel le kell öblíteni. A nedves cementet sok vízzel le kell mosni. Az átitatódott ruhadarabokat, cipőt, órát stb. 
le kell vetni, és az újbóli viselés előtt alaposan meg kell tisztítani. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 
 

Belégzés után 
Gondoskodni kell a friss levegőről. A torokból, az orrüregből és az orr környékéről a port mielőbb el kell távolítani. Panaszok esetén – például rosszullét, 
köhögés, tartós irritáció – orvoshoz kell fordulni. 
 
Lenyelés után 

Nem szabad hánytatni. Ha az érintett személy az eszméleténél van, a száját alaposan ki kell öblíteni, majd sok vizet kell vele itatni. Orvoshoz vagy 

toxikológiai központhoz kell fordulni. 
 

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek 
Szem: Ha a (nedves vagy száraz) cement a szembe jut, súlyos, sőt akár maradandó szemkárosodást is okozhat. 
 
Bőr: Tartós érintkezés esetén a cement az izzadság vagy a levegő páratartalma miatt nedves bőrön irritáló hatású lehet. A cement a nedves bőrrel 
érintkezve bőrirritációt, bőrgyulladást, vagy akár súlyos bőrsérülést is kiválthat. További tudnivalók: lásd [1]. 
 
Belégzés: Nagyobb cementpor mennyiségek ismétlődő, hosszabb időn át tartó belégzése megnöveli a tüdőbetegségek kockázatát. 
 
Környezet: Előírásszerű felhasználás esetén a cement nem veszélyes a környezetre. 
 

4.3. Azonnali orvosi ellátási javallat és különleges kezelés szükségessége 
Orvosi ellátás előtt meg kell neki mutatni ezt a biztonsági adatlapot. 
 

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
 

5.1. Oltóanyagok 
A cement nem éghető. 
 
5.2. A keverékből származó különleges veszélyek 
A cement nem robbanóképes, nem éghető, és más anyagok égését sem táplálja. 
 
5.3. A tűzoltóknak szóló tanácsok 
Nincs szükség különleges intézkedésekre, mivel a cement nem rejt magában tűzzel kapcsolatos kockázatot. 
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6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL 
 

 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
6.1.1. Vészhelyzetre nem kiképzett személyzetnek szól: 
Viselni kell a 8. szakaszban megadott védőruházatot. Be kell tartani a 7. szakaszban a biztonságos kezelésre vonatkozóan megadott 
útmutatásokat. 
 
6.2.2. Sürgősségi segélyszolgálatok személyzete: 
Nincs szükség vészhelyzeti tervekre. Nagy porexpozíció esetén azonban légzésvédelem szükséges. 
 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
A cementet nem szabad a csatornarendszerbe, a felszíni vizekbe vagy a talajvízbe engedni. 
 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
A kiszóródott cementet össze kell gyűjteni, és lehetőség szerint fel kell használni. 
Száraz cement 
A takarításhoz lehetőleg száraz eljárásokat, például vákuumos elszívást (porszívót) kell alkalmazni (nagy hatékonyságú szűrőberendezésekkel [EPA 
és HEPA szűrők, ÖNORM EN 1822-1:2011] felszerelt, hordozható eszközök vagy azzal egyenértékű technikák), ami nem okoz porképződést. Tilos 
a tisztításhoz sűrített levegőt használni! 
Ha a száraz tisztításnál por keletkezik, feltétlenül egyéni védőfelszerelést kell viselni. Nem szabad a cementet belélegezni, és kerülni kell a bőrrel 
érintkezését. A kiszóródott anyagot vissza kell tölteni a tartályba. Később újra felhasználható. 
Nedves cement 
A nedves cementet egy tartályban kell tárolni, és megszilárdulás után a 13. szakaszban leírtak szerint kell ártalmatlanítani. 
 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
Lásd még a 8. és 13. szakaszban leírtakat is. 

 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

7.1.1. Óvintézkedésekre vonatkozó ajánlások 
A 8. szakasz ajánlásait be kell tartani. Száraz cement eltávolításához a 6.3. szakaszban leírtakat kell követni. 
 
Tűzvédelmi intézkedések 
Nem vonatkozik rá. 
 
Aeroszolok és por képződését megakadályozó intézkedések 
Nem szabad seperni. A takarításhoz lehetőleg száraz eljárást, például vákuumos elszívást (porszívót) kell választani, amely nem jár porképződéssel. 
A további tudnivalókhoz lásd a „Munkavállalók egészségének a respirábilis szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és 
használata révén való védelméről szóló európai megállapodás (NEPSi)” keretében kidolgozott „bevált gyakorlatokat” (http://www.nepsi.eu/good-
practice-guide.aspx). 
 
A környezet védelmét szolgáló intézkedések 
Nincs szükség különleges intézkedésekre. 

 
7.1.2. Az általános egészségügyi intézkedésekre vonatkozó útmutatások 
Munkavégzés közben tilos az evés, ivás, dohányzás. Poros légkörben légzésvédő maszkot és védőszemüveget kell viselni. A bőrrel érintkezés 
megakadályozására védőkesztyűt kell viselni. 
 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenségekkel együtt 

A cementet száraz (minimális belső párakicsapódással járó), vízmentes feltételek között, tisztán, szennyeződésektől védve kell tárolni. 
A cementtároló területeket – tároló silók, tartályok, cementszállító gépkocsik vagy más eszközök – csak megfelelő biztonsági intézkedéseket 
alkalmazva szabad bejárni, mivel fennáll a kiszóródás és fojtogató hatás kockázata. Az ilyen zárt terekben a cement falakat és boltozódásokat 
képezhet, amelyek azonban váratlanul összeomolhatnak. 
Alumíniumtartályt nem szabad a cementhez használni, mert a két anyag összeférhetetlen. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználások 
A meghatározott végfelhasználásokhoz (lásd az 1.2. pontot) nem szükséges további tudnivaló. 
 
 

7.4. A vízoldható króm(VI) mennyiségének korlátozása 

 
A kromátredukáló szert tartalmazó cementeknél (lásd a 15. szakaszt) ügyelni kell arra, hogy a redukálószer hatásossága idővel csökken. Ezért a 
cementes zsákokon és/vagy a szállítási okmányokon feltüntetik a szavatolt hatásossági időre vonatkozó adatokat. Ezen az időn belül a vízoldható 
króm(VI) részaránya 0,0002 % alatt marad (az EN 196-10 szerint meghatározva). A szakszerű tárolásra vonatkozó gyártói utasításokat be kell 
tartani. Szakszerűtlen tárolásnál (nedvesség behatolása), vagy ha a tárolási idő túllépi a szavatossági időt, a cementben lévő kromátredukáló szer 
idővel elveszítheti a hatásosságát, és nem zárható ki, hogy a cement a bőrrel érintkezve allergiás reakciót vált ki. 
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8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE, EGYÉNI VÉDELEM 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 

Határérték Expozíciós út Expozíció gyakorisága Megjegyzések 

Portlandcement (por) 5 (E) mg/m3 

belélegezve 

Munkahelyi határérték 
2011. évi GKV (határértékekről 
szóló rendelet) 
BGBl II. 2011. évi 429. szám 

Porokra vonatkozó általános 
határérték 

5 (A) mg/m3 
10 (E) mg/m3 

10 (A) mg/m3 
20 (E) mg/m3 

(műszakátlag), TMW 
TMW 
Rövid ideig (1 óra) 
Rövid ideig (1 óra) 

Vízoldható króm(VI) 2 ppm bőrön át 
Rövid ideig (akut), hosszú ideig 
(ismétlődő) 

1907/2006/EK rendelet 

 
A = respirábilis profrakció, E = belélegezhető porfrakció 
 

8.2. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése 
A munkahelyi határértékek gyakran csak műszaki és/vagy egyéni védőintézkedések alkalmazásával tarthatók be. A szakmai területen azonosított 
felhasználásoknál (16. szakasz) műszaki berendezések (8.2.1. táblázat) és egyéni óvintézkedések (8.2.2. táblázat) lehetségesek. A táblázatokat 
úgy kell olvasni, hogy csak A-A kombinációk és B-B kombinációk lehetségesek. 
Az egyéni felhasználókra az érvényes, hogy a termékeket csak szabad téren vagy jól szellőző helyiségekben szabad felhasználni, és egyéni 
védőfelszerelést kell viselni (lásd a 8.2.2. pont általános adatait). 
8.2.1. Alkalmas műszaki berendezések 
A porképződés és porterjedés megakadályozását szolgáló intézkedések – például alkalmas szellőző rendszerek és tisztítási módszerek, amelyek 
nem járnak a por felkavarásával. 
 

Felhasználás PROC* Expozíció Műszaki berendezés Hatásfok 

Hidraulikus kötőanyagok és 
építőanyagok ipari 
gyártása/összeállítása 
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nem szükséges - 

14, 26 
A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

78 % 

5, 8b, 9 
A) általános szellőzés 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

17 % 78 % 

Száraz hidraulikus kötőanyagok 
és építőanyagok ipari (kültéri, 
beltéri) felhasználása 

2 nem szükséges - 

14, 22, 26 
A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

78 % 

5, 8b, 9 
A) általános szellőzés 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

17 % 78 % 

Hidraulikus kötőanyagokból és 
építőanyagokból készült nedves 
szuszpenziók ipari (kültéri, beltéri) 
felhasználása 

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 nem szükséges - 

7 
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A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

78 % 

Száraz hidraulikus kötőanyagok 
és építőanyagok szakipari (kültéri, 
beltéri) felhasználása 

2 nem szükséges - 

9, 26 
A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

72 % 

5, 8a, 8b, 14 
A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

87 % 

19 
Szellőzőberendezés nem szükséges, 
tevékenység azonban csak jól szellőző 
helyiségben vagy kültéren 

- 

Hidraulikus kötőanyagokból és 
építőanyagokból készült nedves 
szuszpenziók szakipari (kültéri, 
beltéri) felhasználása 

11 
A) nem szükséges 
vagy 
B) helyi szellőzőberendezés 

72 % 

2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 nem szükséges - 
 
 

* PROC definíciók a 16. szakaszban 
 

8.2.2. Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőfelszerelés 
Általános útmutatások 
Munkavégzés közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A munkaszünetek előtt és a munka végeztével kezet kell mosni, és adott esetben le kell 
zuhanyozni, hogy a megtapadt cementet el lehessen távolítani. Kerülni kell a szembe és a bőrre jutást. A cementtel végzett munka után a 
munkavégző személy mosakodjon vagy zuhanyozzon le, és használjon bőrápoló szert. A szennyezett ruhát, cipőt, órát stb. az újbóli használat előtt 
meg kell tisztítani. 
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Az arc és a szem védelme 

  
Porképződés vagy kiporzás veszély esetén az EN 166 szabványnak megfelelő, szorosan záró védőszemüveget kell használni. 
 
A bőr védelme 

  
Vízhatlan, kopás- és lúgálló védőkesztyűt kell viselni. Alkalmas például a CE jelzéssel ellátott, nitrillel átitatott pamutkesztyű. A maximális 
hordhatósági időt be kell tartani. A bőrkesztyűk a vízáteresztés miatt nem alkalmasak, és kromáttartalmú vegyületeket szabadíthatnak fel. Hosszú 
ujjú, zárt védőruhát és zárt lábbelit kell viselni. Ha a nedves cementtel való érintkezés nem kerülhető el, akkor a védőruha legyen vízhatlan is. 
Ügyelni kell arra, hogy a nedves cement nehogy felülről belefolyjon a cipőbe vagy a bakancsba. A bőrvédelmi előírásokat be kell tartani. Elsősorban 
munkavégzés után bőrápoló szert kell használni. 

 
Légzésvédelem 

  

Az expozíciós határértékek túllépése esetén (például porszerű termék nyitott kezelése esetén) megfelelő (pl. EN 149 szabvány szerinti) 

légzésvédő maszkot kell használni. Általában FFP1 vagy FFP2 típusú részecskeszűrős félálarcot kell viselni (lásd a táblázatot). 
 

Felhasználás PROC* Expozíció Műszaki berendezés Hatásfok 

Hidraulikus kötőanyagok és 
építőanyagok ipari gyártása/összeállítása 

2, 3 
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nem szükséges - 

14, 26 
A) FFP1 
vagy 
B) nem szükséges 

APF = 4 

5, 8b, 9 
A) FFP2 
vagy 
B) FFP1 

APF = 10 
APF = 4 

Száraz hidraulikus kötőanyagok és 
építőanyagok ipari (kültéri, beltéri) 
felhasználása 

2 nem szükséges - 

14, 22, 26 
A) FFP1 
vagy 
B) nem szükséges 

APF = 4 

5, 8b, 9 
A) FFP2 
vagy 
B) FFP1 

APF = 10 
APF = 4 

Hidraulikus kötőanyagokból és 
építőanyagokból készült nedves 
szuszpenziók ipari (kültéri, beltéri) 
felhasználása 

2, 5, 8b, 9, 10, 13, 14 nem szükséges - 

7 
A) FFP1 
vagy 
B) nem szükséges 

APF = 4 

Száraz hidraulikus kötőanyagok és 
építőanyagok szakipari (kültéri, beltéri) 
felhasználása 

2 FFP1 APF = 4 

9, 26 
A) FFP2 
vagy 
B) FFP1 

APF = 10 
APF = 4 

5, 8a, 8b, 14 
A) FFP3 
vagy 
B) FFP1 

APF = 20 
APF = 4 

19 FFP2 APF= 10 

Hidraulikus kötőanyagokból és 
építőanyagokból készült nedves 
szuszpenziók szakipari (kültéri, beltéri) 
felhasználása 

11 
A) FFP1 
vagy 
B) nem szükséges 

APF = 4 

2, 5, 8a, 8b, 9, 10, 13, 14, 19 nem szükséges - 
 

* Definíció a 16. szakaszban 
 

A dolgozókat ki kell képezni az egyéni védőeszközök helyes használatára, hogy a szükséges hatékonyságuk biztosított legyen. 
 
8.2.3. A környezeti expozíció korlátozása és ellenőrzése 
Levegő: Az AVV (hulladékjegyzékről szóló rendelet, BGBl. [Szövetségi Törvénytár] II. 2013. évi 135. szám) és a cement kibocsátási rendelet (BGBl. 
II. 2007. évi 60. szám) szerinti porkibocsátási határértékeket kell betartani. 
Víz: Tilos a cementet a talajvízbe vagy a szennyvízrendszerbe engedni. Az expozíció megnövelheti a pH-értéket. 9 fölötti pH-értéknél ökotoxikológiai 
hatások léphetnek fel. Tehát nem szabad, hogy a szennyvízrendszerbe vagy a felszíni vízbe bevezetett vagy befolyó víz ilyen pH-értéket okozzon. 
Az AAEV (általános szennyvíz-kibocsátási rendelet – BGBl. 1996. évi 186. szám) és az AEV Industrieminerale (ipari ásványi szennyvizek 
kibocsátásáról szóló rendelet – BGBl. II. 1997. évi 347. szám) rendelkezéseit be kell tartani. 
Talaj: Nincs szükség külön szabályozási intézkedésekre. 
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
  

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 

(a) Külső megjelenés A cement egy finomra őrölt szervetlen szilárd anyag (szürke vagy 
fehér por) 

(b) Szag Szagtalan  
(c) Szagküszöb Nincs, mivel szagtalan 
(d) pH 11-13,5 (T = 20 °C-os vízben, víz-szilárdanyag arány 1:2) 
(e) Olvadáspont > 1.250 °C 
(f) Forráspont vagy forrási tartomány Nem vonatkozik rá, mivel szokásos körülmények között az 

olvadáspontja 1.250 °C fölött van 
(g) Lobbanáspont Nem vonatkozik rá, mert nem folyadék 
(h) Párolgási sebesség Nem vonatkozik rá, mert nem folyadék 
(i) Gyúlékonyság (szilárd, légnemű) Nem vonatkozik rá, mert szilárd és nem éghető anyag 
(j) Felső és alsó gyulladási vagy robbanási határok Nem vonatkozik rá, mert nem légnemű 
(k) Gőznyomás Nem vonatkozik rá, mivel az olvadáspontja 1.250 °C fölött van 
(l) Gőzsűrűség Nem vonatkozik rá, mivel az olvadáspontja 1.250 °C fölött van 
(m) Sűrűség 2,75-3,20 g/cm3; 

halmazsűrűség: 0,9-1,5 g/cm3 
(n) Vízben oldhatóság (T = 20 °C-on) Csekély (0,1-1,5 g/l) 
(o) n-oktanol-víz megoszlási hányados Nem vonatkozik rá, mivel szervetlen 
(p) Öngyulladási hőmérséklet Nem vonatkozik rá (nem piroforos – nincsenek szervesanyag-fém, 

szervesanyag-félfém vagy szervesanyag-foszfán kötések vagy 
származékok, és nincsenek más piroforos alkotórészek) 

(q) Bomlási hőmérséklet Nem vonatkozik rá, mert nincsenek benne szervetlen peroxidok 
(r) Viszkozitás Nem vonatkozik rá, mert nem folyadék 
(s) Robbanási tulajdonságok Nem robbanóképes és nem pirotechnikai anyag. Nincs gázfejlődés 

vagy önfenntartó exoterm kémiai reakció. 
(t) Oxidáló tulajdonságok Nem vonatkozik rá, mert a cementnek nincsenek égéstápláló 

tulajdonságai 
  

 

9.2. Egyéb információk 
Nem vonatkozik rá. 

 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 

10.1. Reakciókészség 
Vízzel érintkezve a cement megköt és szilárd közeget képez, amely a továbbiakban nem lép reakcióba a környezetével. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 
A cement stabil, ameddig szakszerűen és szárazon tárolják (7. szakasz). Kerülni kell az érintkezését összeférhetetlen anyagokkal. A nedves cement 
lúgos, és összeférhetetlen savakkal, ammóniumsókkal, alumíniummal és a nem nemes fémekkel. Ennek során hidrogén képződhet. A cement 
fluorsavban oldható, és ennek során maró szilícium-tetrafluorid gáz képződik. Kerülni kell az érintkezését a felsorolt összeférhetetlen anyagokkal. 
Vízzel a cement kalcium-szilikát-hidrátot, kalcium-aluminát-hidrátot és kalcium-hidroxidot képez. A cement kalcium-szilikátjai reakcióba léphetnek 
erős oxidálószerekkel, például fluoridokkal. 
 
10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 
Nem vonatkozik rá. 
 
10.4. Kerülendő körülmények 
Ha a tárolás során nedvesség éri, az csomósodást és a termékminőség-romlást okozhat. 
 
10.5. Összeférhetetlen anyagok 
Savak, ammóniumsók, alumínium és egyéb nem nemes fémek. 
 
10.6. Veszélyes bomlástermékek 
A cement nem bomlik veszélyes alkotórészekre. 
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információk 
 

Veszélyosztály Kat. Hatás Hivatkozás 

Akut toxicitás – bőrön 
át 

- Határvizsgálat, házinyúl, 24 órás kitettség, 2000 mg/kg testtömeg – nincs halálozás. A 
rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. 

[2] 

Akut toxicitás – 
belégzés 

 Határvizsgálat, patkány, 5 g/m3, nincs akut mérgező hatás. A tanulmányt 
portlandcement-klinkerrel, a cement fő alkotórészével végezték. A rendelkezésre álló 
adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. 

[9] 

Akut toxicitás – szájon 
át 

- Kohósalakcementporokkal és egyéb cementporokkal végzett állatkísérleteknél nem 
állapítottak meg akut mérgező hatást szájon át. A rendelkezésre álló adatok alapján a 
besorolási kritériumok nem teljesülnek. 

Irodalomkutatás 

Maró-/irritáló hatás a 
bőrön 

2 A cementnek nincs bőr- és nyálkahártya-irritáló hatása. Ha a száraz cement a nedves 
bőrrel érintkezik, vagy a bőr nedves vagy vizes cementtel érintkezik, az különböző 
irritációs és gyulladásos reakciókat válthat ki a bőrön, pl. vörösödést és repedezést. 
Tartós érintkezés mechanikus ledörzsöléssel társulva súlyos bőrsérülést okozhat. 

[2] és embereken 
tapasztaltak 

Súlyos 
szemkárosodás/-
irritáció 

1 In vitro vizsgálat során a portlandcement-klinker (a cement fő alkotórésze) különböző 
erősségű hatásokat mutatott a szaruhártyára. A számított „irritációs mutató” értéke 128. 
A közvetlen érintkezés cementtel szaruhártya-károsodást okozhat, egyrészt a mechanikai 
behatás, másrészt az azonnali vagy késleltetett irritáció vagy gyulladás miatt. Közvetlen 
érintkezés nagyobb mennyiségű száraz cementtel vagy a nedves cement szembe 
fröcskölődése olyan hatásokat válthat ki, amelyek mérsékelt szemirritációtól kezdve (pl. 
kötőhártya-gyulladás vagy szemhéjszéli gyulladás) súlyos szemkárosodásig, sőt 
látásvesztésig terjedhetnek. 

[10], [11] és 
embereken 
tapasztaltak 

Bőrallergia kialakulása 1B Egyes személyeknél a nedves cementtel való érintkezés után bőrekcéma alakulhat ki. Ezt 
vagy a pH-érték (irritáló kontakt bőrgyulladás) vagy a vízoldható króm(VI) által okozott 
immunológiai reakciók válthatják ki (allergikus kontakt bőrgyulladás). 

[3], [4], [17] 

Légúti allergia 
kialakulása 

- Nincs jele légúti allergia kialakulásának. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási 
kritériumok nem teljesülnek. 

[1] 

Csírasejt-mutagenitás 
- Nincs jele csírasejt-mutagenitásnak. A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási 

kritériumok nem teljesülnek. 
[12], [13] 

Rákkeltő hatás  Nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést a cementexpozíció és a rákbetegség 
között. Járványtani tanulmányokból nem lehet visszakövetkeztetni a cementexpozíció és 
a rákbetegség közötti összefüggésre. 
Az ACGIH A4 szerint a portlandcement nincs humán karcinogén anyagként besorolva: 
„Olyan anyagok, amelyek a humán rákkeltő hatás szempontjából az elégtelen adatanyag 
alapján nem ítélhetők meg véglegesen. In vitro vizsgálatok vagy állatkísérletek nem adnak 
kellő útmutatást a rákkeltő hatásról ahhoz, hogy ezt az anyagot más osztályba lehessen 
besorolni.” 
A portlandcement 90% portlandcement-klinkert tartalmaz. 
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. 

[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
[14] 

Reprodukciós toxicitás  A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. Embereken 
tapasztaltak alapján 
nincs támpont 

Célszervi toxicitás 
egyszeri kitételnél 

3 A cementpor-expozíció irritációt okozhat a légzőszerveknél (torok, garat, tüdő). Ennek 
köhögés, tüsszentés és légszomj lehet a következménye, ha az expozíció meghaladja a 
munkahelyi határértéket. 
A cementpornak való kitettség foglalkozástól függően a légzési funkciók romlásához 
vezethet. Mindenesetre egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő ismeret arról, hogy a 
dózis és a hatás közötti összefüggés megállapítható legyen. 

[1] 

Célszervi toxicitás 
ismétlődő kitételnél 

 A hosszabb időn át a munkahelyi határértéket meghaladó koncentrációban belélegzett 
cementpor okozhat köhögést, légszomjat és a légutak krónikus obstruktív elváltozásait. 
Alacsony koncentrációknál nem figyeltek meg krónikus hatásokat. 
A rendelkezésre álló adatok alapján a besorolási kritériumok nem teljesülnek. 

[15] 

Aspirációs veszély - Nem vonatkozik rá, mert a cement nem létezik aeroszol formában.  
 

 

A cementeknek (általános felhasználású cementeknek) és a portlandcement-klinkernek ugyanolyan toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságai 
vannak. 
 
Az expozíció révén az egészségi állapotra kifejtett hatások 
A cement a bőr, a szem és a légutak meglévő betegségeit – például asztma vagy tüdőtágulat – súlyosbíthatja. 
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12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
 

12.1. Toxicitás 
A cement nem számít környezetre veszélyes anyagnak. A portlandcementtel végzett ökotoxikológiai vizsgálatok nagy vízibolhánál (Daphnia magna, 
U.S. EPA, 1994a [5]) és Selenastrum coli algánál (U.S. EPA, 1993 [6]) csak csekély toxikus hatást mutattak. Ezért az LC50 és EC50 értékeket nem 
lehetett meghatározni [7]. Üledékekre kifejtett toxikus hatásokat sem lehetett megállapítani [8]. Ha azonban nagyobb mennyiségű cement kerül a 
vízbe, az megnövelheti a pH értéket, és ennél fogva bizonyos körülmények között mérgező lehet a vízi élővilágra. 
 
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 
Nem vonatkozik rá, mivel a cement egy szervetlen ásványi anyag. A hidratációnál megmaradó cementmaradékok nem jelentenek toxikológiai 
kockázatot. 
 
12.3. Bioakkumulációs képesség 
Nem vonatkozik rá, mivel a cement egy szervetlen ásványi anyag. A hidratációnál megmaradó cementmaradékok nem jelentenek toxikológiai 
kockázatot. 
 
12.4. Mobilitás talajban 
Nem vonatkozik rá, mivel a cement egy szervetlen ásványi anyag. A hidratációnál megmaradó cementmaradékok nem jelentenek toxikológiai 
kockázatot. 
 
12.5. PBT és vPvB értékelés eredményei 
Nem vonatkozik rá, mivel a cement egy szervetlen ásványi anyag. A hidratációnál megmaradó cementmaradékok nem jelentenek toxikológiai 
kockázatot. 
 
12.6. Egyéb káros hatások 
Nem vonatkozik rá. 
 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 
Lejárt szavatossági idejű redukálószert tartalmazó termék 
(és ha a vízoldható króm(VI) mennyisége meghaladja a 0,0002 %-ot): A termék már nem használható fel vagy hozható forgalomban, kivéve, ha 
ellenőrzött, zárt és teljesen automatikus folyamatban használják fel, vagy újból kezelik kromátredukáló szerrel. 
Száraz termék felhasználatlan maradékmennyiségei 
Szárazon össze kell gyűjteni. A tartályt megfelelő módon meg kell jelölni. Kerülve a porral való érintkezést, lehetőség szerint (a szavatossági időt 
figyelembe véve) a későbbiekben felhasználható. Ártalmatlanítás esetén kikeményítés vízzel, majd ártalmatlanítás a „Vízhozzáadás után 
megszilárdult termékek” című szakaszban leírtak szerint. 
Nedves termékek és a termék iszapjai 
A nedves termékeket és a termék iszapjait hagyni kell megszilárdulni, és nem szabad a csatornarendszerbe vagy a vizekbe engedni. Ártalmatlanítás 
a „Vízhozzáadás után megszilárdult termékek” című szakaszban leírtak szerint. 
Vízhozzáadás után megszilárdult termékek 
A helyi hatósági rendelkezések betartásával kell ártalmatlanítani. Nem szabad a csatornarendszerbe engedni. A megszilárdult terméket a 
betonhulladékokhoz és betoniszapokhoz hasonlóan kell ártalmatlanítani. 
Csomagolóanyagok 
A csomagolóanyagot teljesen ki kell üríteni, és újrafeldolgozásra vissza kell juttatni. Máskülönben a teljesen kiürített csomagolóanyagot a 
hulladékkód szerint kell ártalmatlanítani. 
 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 

A cement nem tartozik a veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó előírások (IMDG, IATA, ADR/RID) hatálya alá. Ezért nincs szükség a 
veszélyes áruként való besorolásra. 
 

14.1. ENSZ szám 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.2. Megfelelő ENSZ szállítási név 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.3. Szállítási veszélyességi osztályok 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.4. Csomagolási csoport 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.5. Környezeti veszélyek 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nem vonatkozik rá. 
 
14.7. A Marpol 73/78 egyezmény II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás 
Nem vonatkozik rá. 
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15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
 

15.1. Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 
 
EU előírások 
Felhasználási korlátozások: 
Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) XVII. mellékletének 47. bekezdése szerint a cementekre és cementtartalmú készítményekre felhasználási és 
forgalomba hozatali tilalom áll fenn: 
 
1. Cement és cementtartalmú készítmények nem használhatók fel, illetve nem hozhatók forgalomba, amennyiben a cement teljes szárazanyag-

tartalmára számítva több mint 0,0002 tömegszázalékban oldható króm(VI)-ot tartalmaznak. 
2. Amennyiben redukálószereket használnak, akkor a veszélyes anyagok és készítmények osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről 

szóló egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a cement, illetve cementtartalmú készítmények csomagolásán 
olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a csomagolás napját, valamint azt, hogy milyen tárolási feltételek mellett, és a redukálószer 
aktivitásának fenntartásához, valamint a vízoldható króm(VI)-tartalom 1. pontban jelzett határérték alatt tartásához mennyi ideig lehet tárolni. 

3. Ettől eltérve, az 1. és 2. pontot nem kell alkalmazni olyan ellenőrzött, zárt és teljesen automatizált eljárásokhoz történő forgalomba hozatalra 
és ilyen eljárásoknál történő felhasználásra, amelyeknél a cement és a cementtartalmú készítmények kezelését kizárólag géppel végzik, és 
amelyeknél nem áll fenn a bőrrel való érintkezés veszélye. 

4. Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által a cementek és cementtartalmú készítmények vízoldható króm(VI)-tartalmának vizsgálatára 
elfogadott szabványt kell az 1. pont betartásának igazolásául szolgáló eljárásként alkalmazni.  

 
Az európai cementgyártók a „Munkavállalók egészségének a respirábilis szilícium-dioxid és az azt tartalmazó termékek megfelelő kezelése és 
használata révén való védelméről szóló európai megállapodás (NEPSi)” keretében kötelezettséget vállaltak az úgynevezett „bevált gyakorlatok” 
bevezetésére a biztonságos kezeléshez (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx). 
 
Nemzeti előírások (Ausztria) 
Vegyi anyagokra vonatkozó tilalmakról szóló rendelet (Chem-VerbotsVO 2003), BGBl. II. 2003. évi 477. száma, BGBl. II. 2005. évi 158. száma, 
BGBl. II. 2007. évi 114. száma,  BGBl. II. 2007. évi 276. száma és BGBl. II. 2008. évi 361. száma 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 
A keveréken nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 

16.1. Hivatkozások módosításokra 
2015. 11. 01.: Teljes átszerkesztés a CLP rendelet szerint (a változások színnel vannak jelölve) 
 
16.2. Rövidítések és mozaikszavak 
 

ACGIH Kormányzati Ipari Közegészségügyi Szakértők Amerikai Konferenciája (American Conference of 
Industrial Hygienists – USA) 

ADR/RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás/Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

APF Hozzárendelt védelmi tényező (légzésvédő maszkok jellemzője) 

CAS Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service) 

CLP 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról 
(Classification, Labelling and Packaging) 

EC50 Közepes hatásos koncentráció 

ECHA Európai Vegyianyag-ügynökség (European Chemicals Agency) 

EINECS Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 

EPA Nagy hatékonyságú légszűrőtípus 

HEPA Nagy hatékonyságú légszűrőtípus 

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

IMDG Nemzetközi egyezmény a veszélyes áruk tengeri szállításáról 

IUPAC Nemzetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Szövetség 

LC50 Közepes halálos koncentráció 

MEASE Fémek becslése és anyagkitettség értékelése 

PBT Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 

PROC Feldolgozási kategória/felhasználási kategória 

REACH 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről 
(Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) 

SDB Biztonsági adatlap 

STOT Célszervi toxicitás  

UVCB Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, komplex reakciótermékek vagy biológiai anyagok 

VCI Vegyipari Egyesület (Verband der chemischen Industrie e.V.) 

vPvB Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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16.3. Eljáráskategóriák és jellemzők 
 

Szakmai felhasználók számára az R. 12 (ECHA-2010-G-05) számú ECHA irányelv szerinti eljáráskategóriákat és jellemzőket lehet hozzárendelni 
(lásd a táblázatot). 
 
 

PROC Azonosított felhasználások 

Hidraulikus kötőanyagok és 
építőanyagok 

gyártása/összeál
lítása 

szakipari/ipari 
felhasználása 

2 
Felhasználás zárt, folyamatos eljárásban, időközönként (pl. mintavétellel) ellenőrzött 
expozícióval 

X X 

3 Felhasználás zárt adagolási eljárásban (receptúra) X X 

5 
Be- vagy összekeverés adagolási eljárásban keverékek és termékek összeállításához 
(többszöri és/vagy jelentős érintkezés) 

X X 

7 Ipari szórás  X 

8a 
Anyagmozgatás: tároló edény(ek)/nagy tartály(ok) betöltése/ürítése nem kimondottan egy 
adott termékhez szánt létesítményben 

 X 

8b 
Anyagmozgatás: tároló edény(ek)/nagy tartály(ok) betöltése/ürítése egy kimondottan 
csak egy adott termékhez szánt létesítményben 

X X 

9 Anyagmozgatás kis tartályokba (külön töltőberendezés beméréssel együtt) X X 

10 Felhordás hengerléssel vagy festéssel  X 

11 Nem ipari szórás  X 

13 Termékek kezelése mártással és öntéssel  X 

14 
Keverékek és termékek gyártása tablettázással, préseléssel, extrudálással vagy 
pelletálással 

X X 

19 Kézi keverés szoros érintkezéssel és csak egyéni védőfelszereléssel  X 

22 
Potenciálisan zárt feldolgozás ásványi anyagokkal/fémekkel megnövelt hőmérsékleten, 
ipari területen 

 X 

26 Szilárd szervetlen anyagok kezelése környezeti hőmérsékleten X X 
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16.5. Az 1272/2008/EK rendelet (CLP) 9. cikke szerinti módszerek az információk értékelésére osztályozás céljából 
 

Értékelés a 1272/2008/EK rendelet szerint Osztályozási eljárás 

2. kategóriájú bőrirritáló, H315 vizsgálati adatok alapján 

1. kategóriájú szemkárosító, H318 vizsgálati adatok alapján 

1B. kategóriájú bőrallergia-kiváltó, H317 emberi tapasztalatok alapján 

3. kategóriájú célszervi toxicitás (STOT) egyszeri expozíció esetén, H335 emberi tapasztalatok alapján 
 

 

16.6. Képzési tanácsok 
Az egészség, biztonság és környezetvédelem témáiban a munkavállalóknak tartandó képzési programok mellett a munkáltatónak arról is 
gondoskodni kell, hogy a dolgozók elolvassák és megértsék a biztonsági adatlapot, és megvalósítsák az abban foglalt követelményeket. 
 

 

 
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 
Ez a termék-egészségügyi és biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 31. cikkének és II. mellékletének, valamint az ahhoz kiadott 
vonatkozó módosításoknak a figyelembevételével készült. A jelen kiadványban megadott összes információ és útmutatás az adatlap dátumának 
időpontjában érvényes tudományos és műszaki ismereteken alapul. 
Az adatlapban közölt információk megbízhatóak, és azzal az előfeltétellel érvényesek, hogy az adott terméket rendeltetésszerűen, a csomagoláson 
megadottakkal és/vagy a műszaki szakirodalom útmutatásaival összhangban, helyesen használják fel. A termék minden ettől eltérő használata, 
beleértve az egyéb termékekhez vagy eljárásokhoz kapcsolódó felhasználását is, a felhasználónak, illetve a jelen adatlap címzettjének a saját 
felelősségébe tartozik. 
A jelen adatlap címzettje maga felel azért, hogy az itt megadott információkat és útmutatásokat teljes egészében elolvassák és megértsék azok a 
személyek, akik a terméket használják, fel- vagy bedolgozzák, értékesítik, illetve más módon érintkezésbe kerülnek a termékkel. Ha az adatlap 
címzettje az átvétel után saját megfogalmazású kiadványokat készít a termékről, akkor ő maga felel azért, hogy a jelen termék-egészségügyi és 
biztonsági adatlapból az összes lényegi információt és útmutatást a 1907/2006/EK rendelettel összhangban átvigye a saját termékismertetőibe. 
 

 
 
 


