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Biztonsági adatlap 
 

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

1.1 Termékazonosító: CHE1609 FREEZE 55  

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Termikus 

elektronikus hiba meghatározás 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Gyártó:  
 MICRO CHIP ELEKTRONIC Barbara Kaczmarczyk  
ul. Kochanowskiego 9, 40-035 Katowice  

tel: (032) 251-36-90 

Forgalmazó: Jet Elektronic Kft. 
4553 Apagy, Nagymező u. 2-4. 
(42) 700-026, 20/227-41-15 
rendeles@jetelektronic.hu 

1.4 Sürgősségi telefonszám: 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: (36 1) 476 6464, (36 80) 201 199 

2. A veszély meghatározása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: R12-Fokozottan tűzveszélyes. A levegővel együtt robbanó elegyet 

képezhet. Cseppfolyós gáz nyomás alatt. Nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Kezdetben 

mobilitás vesztéssel, majd eszméletvesztéssel és végül halállal járhat a nagyobb koncentrációjával kerül 

kapcsolatba. Nincsenek észrevehető tünetei a fulladásnak. Függőséget okozhat. Tünetek közé tartozik a 

szédülés, fejfájás, az émelygés és mozgás koordinációs zavarok, ami oxigénhiányos állapothoz vezethet. 

2.2 Címkézési elemek:  F+, Rendkívül gyúlékony 

2.3 Egyéb veszélyek: : Nyomás alatt lévő tartály. Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, max 50°C-ig. Ne szúrja 

ki, elégetni még üres állapotban is tilos. Tartsa távol lehetséges tűzforrástól. A termék közelében tilos a 

dohányzás. Tartsa távol gyermekektől. Ne használja nyílt láng vagy izzó anyagok közelében. 
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3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 

3.1 Anyagok: nem alkalmazható. 

3.2 Keverékek: veszélyes vegyületek. 

Összetevő  CAS szám WE szám %súly Szimbólum R mondatok  
Izobután  75-28-5  200-857-2 0-100 F+  12 
Bután  106-97-8 203-448-7 0-100 F+   
Propán  74-98-6  200-827-9 0-100 F+   
1,3-butadién 106-99-0 203-450-8 <0,1 F+,T  12*, 45 
*Ez az anyag nem minősül rákkeltőnek vagy mutagénnek (lásd a listát a veszélyes anyagokról) 
Nem tartalmaz egyéb osztályozást érintő összetevőket. 
 

4. Elsősegélynyújtás 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Ha belélegezte, tartózkodjon a friss levegőn. Ha szükséges alkalmazzanak mesterséges lélegeztetést. Ha 

nem javulnak a tünetek, forduljon orvoshoz. 

Ha érintkezik a bőre sűrített gázzal, vegye le a szennyezett ruhákat, mossa meg a bőrét bő hideg vízzel. 

Tegyen steril kötést a fagyásra. Ha a bőr felhorzsolódik, forduljon orvoshoz. Tisztítsa meg a ruhát és cipőt 

mielőtt újrahasználja. 

Ha szembe kerül, mossa ki a szemét bő folyóvízzel kb. 15 percig, és forduljon orvoshoz. Kerülje az erős 

vízsugarat, nehogy megsértse a szaruhártyát. Ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. 

 

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

5. Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag: Mindenféle oltóanyaggal való oltás eredményes. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Az égés során mérgező szén-monoxid 

keletkezhet. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: megfelelő védőfelszerelés használata ajánlott! 
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6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: : Azon személyek esetében, 

akik nem tagjai a mentő csapatnak, kérjenek segítséget: értesítsék a vészhelyzetnek megfelelő 

szolgáltatást. Akik nem vesznek részt a mentésben, hagyják el a baleset helyszínét. Személyek 

megsegítése: Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről, használjanak egyéni védőfelszerelést. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Vészhelyzet esetén próbálja elkerülni a szennyező anyag környezetbe 

való jutását. Ügyeljen termék ne kerüljön a csatornába, felszíni és felszín alatti folyóvizekbe és a talajba. 

Próbálja összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: A termék szűk aeroszolos  

tartályban található, szivárgás alig valószínű. Ha a tartály megsérül, távolítson el  minden tűzforrást a 

közelből, és biztosítson jó szellőztetést. Gyűjtse össze a kiszivárgott anyagot semleges  elnyelő anyaggal, 

pl.: homok. Helyezze megfelelő tartályba és továbbítsa a megfelelő szerveknek, hogy ártalmatlanítsák. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra 

7. Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Nem szabad belélegezni, ne kerüljön szembe és ne 

érintkezzen bőrrel vagy ruhával. Mielőtt használja, távolítson el minden gyújtóforrást. 

7.2 A biztonságos tárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: Tárolja függőleges helyzetben egy 

jól szellőző hűvös helyen, távol gyermekektől és védje közvetlen napsütéstől, ne tegye ki 50°C feletti 

hőmérsékletnek. 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Csak professzionális felhasználásra. 

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 

Összetevő  Küszöbérték [mg/m3]    Küszöbérték - Rövid távú exponálási határ 
Bután   1900       3000 

Propán   1800      

1,3-Butadién  10       40 
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8.2 Az expozíció mértéke 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Cseppfolyósított sűrített gáz 

Szín: víztiszta 

Szag: jellegzetes 

Tűzveszélyesség: fokozottan tűzveszélyes 

Nincsenek oxidáló tulajdonságai 

Oldhatóság vízben(20°C) Gyakorlatilag oldhatatlan 

Robbanási határok 1,5-11% vol. 

 

9.2 Egyéb információk 

10. Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség: nincs elérhető adat. 

10.2 Kémiai stabilitás: Stabil, ha betartják az előírt tárolási körülményeket és megfelelően használják. 

Ellenkező esetben előfordulhat, hogy robbanó keveréket alkothat a levegővel – heves reakcióba lép 

oxidálószerekkel. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: heves reakcióba léphet oxidálószerekkel. 

10.4 Kerülendő körülmények: nyílt tűz, hő és napfény 

10.5 Nem összeférhető anyagok: nincs elérhető adat. 

10.6 Veszélyes bomlástermékek: akkor keletkezhetnek, ha nem rendeltetésszerűen használják a 

terméket. 
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11. Toxikológiai adatok 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Nem tartalmaz toxikus összetevőket. 

12. Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás: Nem tartalmaz toxikus összetevőket. 

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: nem okoz ökológiai károkat. 

12.3 Bioakkumulációs képesség: nem okoz ökológiai károkat. 

12.4 A talajban való mobilitás: nincs adat. 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. 

12.6 Egyéb káros hatások: nincs adat. 

13. Ártalmatlanítási szempontok 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 

14. Szállításra vonatkozó információk 

14.1 UN-szám: 1950 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: FREEZE 55 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály: 2.1 

14.4 Csomagolási csoport: 2.1 

14.5 Környezeti veszélyek: nincs elérhető adat. 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: nincs elérhető adat. 

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: nincs elérhető adat. 

15. Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok 
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15.2 Kémiai biztonsági értékelés 

16. Egyéb információk 

 
 R12 – Fokozottan tűzveszélyes 
 R45- Rákot okozhat 
 S1/2 – Elzárva tartandó. Gyermekek kezébe nem kerülhet.  
 S16 – Gyújtóforrástól távol tartandó. 
 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. 
 
 
Az biztonsági adatlapon található információk célja, hogy ismertesse a termék tárolásának és 
használatának követelményeit a biztonság szempontjából.  

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján. Az adatlapot a 
legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és 
felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-
kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek 
garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát. A 
gyártó ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő 
használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék 
felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége. 

 


