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Biztonsági adatlap 
Sűrített levegő 

Elkészítés időpontja: 26.04.2005 

Felülvizsgálat időpontja: 30.01.2006 

Verzió: 1.03 

Fordítás készült: 2013.05.13. 

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: 

SŰRÍTETT LEVEGŐ 

1.1 Felhasználás: A nagy nyomású sűrített levegő lehetővé teszi a por és egyéb szennyeződések 

eltávolítását nehezen hozzáférhető helyeken. Felhasználási terület: Foto optika, 

finommechanika, elektromechanika, távközlés.  

1.2 Gyártó cég: 

 AG Chemia Andrzej Gąsowski 

        18-218 Sokoly, ul. Kolejowa 33 D 

        Tel/fax: (0 86) 274 19 01 

 biuro@agchemia.pl 

1.3 Importőr/Forgalmazó cég neve:  

  Jet Elektronic Kft. 

  4553 Apagy, Nagymező u. 2-4. 

  Tel.: (42)700-026, 20/227-4117 

1.4 Felelős személy elérhetősége:  

  rendeles@jetelektronic.hu 

 

Sürgősségi telefon:  

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Tel.: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199 

 

2.  A veszély azonosítása 

 

Rendkívül gyúlékony, irritáló anyag. Irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. A folyadék hirtelen 

elpárolgása fagyási sérülést okozhat. Nyomás alatt lévő tartály: védje a napfénytől és 50 ° C feletti 

hőmérséklettől. Ne szúrja ki vagy égesse el, még kiürülése után se. Ne fújja nyílt lángra vagy izzó 

anyagra. Tartsa távol a gyerekektől. A vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000 (XII.27) EÜM rendelet 

és módosításai szerint: F+  - fokozottan tűzveszélyes 
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3.  Összetétel, az alkotórészekre vonatkozó információ 

Veszélyes összetevők: 

Anyagok CAS-szám EU-szám 
Index-szám 

Koncentráció (%) Osztályzás 

Drivosol 35 B Keverék 
n-bután 106-97-8 
Propán 74-98-6 

203-448-7 
601-004-00-0 
200-827-9 
601-003-00-5 

40-60 F+; R12 
 

Veszélyességi kategóriát jelölő szimbólumok és S-mondatok a 15. pontban 

 

4. Elsősegély 

BELÉGZÉS: 

 Teendők:  

- Azonnal szellőztessék ki a helységet. Az érintett személyt vigyük friss levegőre.  

- Tartós ingerlő hatás, légzési nehézségek esetében, hívjanak orvost!  

BŐRREL ÉRINTKEZÉS:  

 Teendők:  

- Mossa le az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel. Tartós ingerlő érzés estén forduljon orvoshoz.  

SZEMBE JUTÁS:  

 Teendők:  

Ha a készítmény a szemet éri, öblítse le vízzel legkevesebb 1 percig. Az öblítést nyitott szemhéjjal kell 

végezni; ha visel kontaktlencsét, azt előtte el kell távolítani. Tartós ingerlő érzés esetén forduljon 

orvoshoz. 

LENYELÉS: 

Minden körülmények között tilos a hánytatás! Azonnal orvoshoz kell fordulni, és be kell mutatni ezt 

az adatlapot. A mérgezés késletetéseként paraffinolaj vagy vízben oldott aktív szén beadása javasolt.  

5. Tűzvédelmi eljárás 

5.1. Oltóanyag:  

A tűzoltáshoz használandó szer, helyzettől függően vízpermet, haboltószer, poroltószer vagy CO2.  

5.2. Biztonsági szempontból alkalmatlan oltóanyag: 

Nincs meghatározva.  

5.3. Tűzoltáskor használatos védőruházat: 

Védje a légutakat, hűtse le az égett tároló edényeket vízzel, a további sérülések elkerülése 

érdekében. 

5.4. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: 

Halogénhidridek, karbonil-halogenidek  

5.5. Egyéb:  

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet. 
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6.  Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés, baleset esetén:  

6.1. SZEMÉLYI INTÉZKEDÉS:  

Használjon védőkesztyűt, védőruházatot. 

6.2. KÖRNYEZETI INTÉZKEDÉS:  

Homokkal vagy földdel határolja el a kiömlést. Távolítson el a környezetből mindenféle őrizetlen 

gyújtólángot, vagy bármit, ami gyulladást okozhat. A termék és a belőle származó hulladék élővízbe, 

talajba és közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyeződéssel járó 

esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.  

6.3. KIÖMLÖTT ANYAG FELTAKARÍTÁSA:  

A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök 

használata szükséges. Takarításkor vegye figyelembe a termék újrahasznosíthatóságát vagy speciális 

elkülönítését. 

 

7. Kezelés és tárolás  

Kezelés:  

Kerülje a termék belégzését. Használat közben ne egyen vagy igyon! Ne dohányozzon a termék 

közelében! 

Tárolás:  

Tartsa távol mindenféle gyúlékony, szikrakeltő és forró anyagtól, eszköztől. Ne tegye ki napfénynek, 

vagy hőhatásnak. Ne tegye elektrosztatikus környezetbe. 

Megfelelő tárolási környezet: Hűvös, jól szellőzetett, elektronikusan biztonságos helyen. 

 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem: 

Megelőző előírások: Szellőztesse megfelelően a tároló helyet, vagy a helységet, ahol használja a 

terméket. 

 

Légzőszervi védekezés: normál használat esetén nem szükséges 

Kezek védelme: normál használat esetén nem szükséges 

A szem védelme: normál használat esetén nem szükséges 

Bőrvédelem: normál használat esetén nem szükséges 

 

Expozíciós értékek: 

 Anyag neve CAS szám NDS NDSCh NDSP 

1. Propán 74-98-6 1800 mg/m3 nem meghatározott nem meghatározott 

2. Bután 106-97-8 1900 mg/m3 3000 mg/m3 nem meghatározott 
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9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságok 

Megjelenés:   gáz, színtelen aeroszol formában 

Szag:    szagtalan 

pH:    7.0 semleges 

Forráspont:   - 

Fagyáspont:   -50 ° C 

Lobbanáspont:  350 ° C 

Öngyulladási pont:  nem meghatározott 

Robbanási határok:  - 

Gőznyomás:  nincs meghatározva 

Fajsúly:   nincs meghatározva 

Sűrűség:   nincs meghatározva 

Gőzsűrűség:  4,4 bar 

Relatív gőzsűrűség: nincs meghatározva 

Gáz nyomás:  nincs meghatározva 

Oldhatóság vízben:  nem oldható 

Párolgási sebesség:  nincs meghatározva 

Illékony vegyületek:  - 

Viszkozitás:   nincs meghatározva 

 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség  

Stabilitás:  

1. Megfelelő körülmények között való tárolás és használat mellett stabil. Veszélyes polimerizáció nem 

várható 

2. Veszélyes bomlástermékek: Halogénhidridek, karbonil-halogenidek 

3. Kerülendő anyagok: Kerülje a gyúlékony anyagokat. A termék könnyen lángra kap. 

11. Toxikológiai információk 

Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

 

Veszélyes összetevők: 

Propán, szagérzékenység küszöb 9022-36088 mg/m3 

Bután, szagérzékenység küszöb 6240 mg/m3 

LC5 o (patkány, belégzés) – 658.000 mg/m3 (4 óra) 

 

Szembe jutás: Kerüljük a szembe jutást. Irritálhatja a szemet, szaruhártya-károsodást okozhat. 

 

Lenyelés: megfelelő használat mellett valószínűtlen 
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12. Ökológiai információk 

Ökotoxicitás: 

Az anyag nem szerepel az ózonréteg védelméről szóló rendeletekben.   

A megfelelő munkavégzést feltételezve a termék nem kerül veszélyesen a környezetbe. 

 

 

13. Ártalmatlanítási szempontok  

Ne kerüljön feszíni és felszín alatti vizekbe. Ne dobja ki a települési hulladékkal együtt.   
Gondoskodjon a helyi hatóságok előírásainak betartásáról!  

 

14. Szállítási információk 

Nem minősül veszélyes szállítmánynak!  

Szárazföldi szállítás:  

1. ADR szám: UN 1950 

2. ADR osztály: 2 

3. Osztályzási kód: 5F 

4. Csomagolási csoport: -  

5. Csomagolási utasítások: P204 

6. Veszély egyedi azonosító száma: - 

7. ADR címke: UN 1950 aerosols 

8. ADR csomagolási osztály: 2.1

Vízi szállítás: 

1. IMDG/ADNR osztály: 2.1 EmS: F-

D, S-U 

3. Csomagolási csoport: -

Légi szállítás:   

1.ICAO/IATA: -2.1 

3. Csomagolási csoport: 203 

 

15. Szabályozási információk 

Címkézésre vonatkozó előírások: 

Jelölésköteles készítmény! 

 

Figyelmeztető jelzések: 

 F+ - Fokozottan tűzveszélyes   Xi – Irritatív anyag 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:  

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet. 

S9 - Az edényzet jól szellőző helyen tartandó. 

S16 - Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. 

S23 - A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg). 

S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az 

orvosnak meg kell mutatni. 

S51 - Csak jól szellőztetett helyen használható. 
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Egyéb információk: 
Nyomás alatt lévő tartály: védje a napfénytől, és 50°C feletti hőmérséklettől. Ne szúrja ki, vagy égesse 

el fogyasztás után sem. 

Ne fújja nyílt lángra, vagy izzó anyagra. Óvja a gyújtóforrásoktól! Gyerekektől távol tartandó! 

 

A biztonsági adatlap megfelel az EU 67/548/EGK és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes 

anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek 

részletes szabályairól szóló rendeletnek. 

 

 

16. Egyéb információk 

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján, az EU REACH 

rendeletének 31. cikke és II. melléklete, valamint a veszélyes anyagok és készítmények 

osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó érvényes módosítások alapján készült, és 

megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó 

rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a 

veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.  

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, melyeket a kiadás időpontjában 

pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek munkájából származnak. 

Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A 

termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett 

megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve 

az adatlapot aláíró cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - 

semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért és 

nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat 

és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A 

biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható 

felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez 

hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az 

itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk 

megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának 

megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos 

jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik. 

 


