
 
Biztonságtechnikai Adatlap Az Európai Közösség 1907/2206/EK 

rendelet II. melléklete (Art. 31)  

 
Termék neve:  Diesel EGR 3 (Aerosol) Kibocsátás dátuma:  20.01.2010 
Ref. sz.:  WYN23379 

  
 

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA     

  

Termék neve: 
 
Termék cikkszáma: 

Diesel EGR 3 (Aerosol) 
 
WYN23379 
 

 Alkalmazás: Adalék 
 

 Cég: 

 

                                          

WYNN’S Belgium N.v.  
Industriepark West 46. 
B-9100 Sint-Niklaas 
Belgium 
Tel.: (+32)-3-766.60.20 Fax: (+32) -3-778.16.56 
 

  

Sürgősségi információ:   Egészségügyi oxikológiai Tájékoz tató Szolgálat ( ETTSZ ) Tel.: (36) 80/201-199; 
                                                          (36) 1/476-6464 (éjjel-nappal hívható) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 
 
2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA    

Környezet: 

          

 

Ártalmas a vízi szervezetekre és a vízi 
környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egészség és biztonság: 

                 

Nagyon gyúlékony 
Lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdőkárosodást 
okozhat. 
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását és 
megrepedezését okozhatja. 
 
 
 
 
 



3. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKR ŐL     

Veszélyes összetevő CAS-szám EINECS Min/Max  jel R-mondatok* 
1,2,4-trimethylbenzene 95-63-6 202-436-9 15 < C < 25 % Xn,N R10, R20, R36/37/38, R51/53 
4-methyl-2-pentanol 108-11-2 203-551-7 5 < C < 10 % Xi R10, R37 
Solvent naphtha (petroleum), 
light arom.; Low boiling point 
naphtha – unspecified 

64742-95-6 265-199-0 25 < C < 50 % Xn,N R10, R37, R51/53, R65, R66, R67 

benzene, mono-C4-9-alkyl derivs. 68784-56-5 272-258-4 0,1 < C < 0,25 % Xn,N R51/53, R65, R67 
butane 106-97-8 203-448-7 15 < C < 25 % F+ R12 
cumene 98-82-8 202-704-5 1 < C < 2,5 % Xn,N R10, R37, R51/53, R65 
mesitylene; 1,3,5-
trimethylbenzene 

108-67-8 203-604-4 2,5 < C < 5 % Xi,N R10, R37, R51/53 

propane 74-98-6 200-827-9 10 < C < 15 % F+ R12 
xylene 1330-20-7 215-535-7 1 < C < 2,5 % Xn R10, R20/21, R38 
(*Figyelmeztetések magyarázata: ld. 16. Fejezet) 
 

 

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS     

Általános tanács: Ellenőrizze az életfunkciókat. Eszméletlen: a 
légzés feltételeinek biztosítása. Légzés leállása: 
mesterséges lélegeztetés, vagy oxigén. 
Szívleállás: végezzen újraélesztést. Lélegző, 
öntudatánál 
lévő áldozat: félig ülő helyzetbe. Sokkos áldozat: 
hátára fektetni, lábát kissé felemelni. Hányás: 
akadályozza meg a tüdőbe jutást. Előzze meg az 
áldozat kihűlését betakarással, de ne 
melegítse. Tartsa megfigyelés alatt az áldozatot. 
Nyugtassa meg az áldozatot. Tartsa az 
áldozatot nyugalomban, kerülje a pszichikai 
terhelését. Az áldozat állapotától függően: 
orvos/kórház. 

Ha szembe kerül: Ha szemmel érintkezik az anyag, azonnal 
öblítse bő vízzel 15 percen keresztül 

Ha bőrrel érintkezik: Vízzel és szappannal meg kell mosni. 

Belélegzéskor: Menjen friss levegőre, tartsa magát melegen 
és pihenjen. 

Lenyeléskor: Lenyelés esetén tilos hánytatni a beteget, 
mert az aspirációval a tüdőbe juthat. Ha 
aspiráció jelentkezik, azonnal forduljon 
orvoshoz 

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK     

 
TŰZOLTÁSRA HASZNÁLHATÓ ANYAGOK  

Tűzoltásra használható anyagok:  Oltáshoz használjon vízködöt, habot, száraz vegyszert 
vagy szén-dioxidot. 
 
Tűzoltáskor nem alkalmazható anyagok:  Direkt vízsugár. 

 
TŰZOLTÁS  

Tűzoltásra vonatkozó utasítások:  Evakuálják a területet.  Előzzék meg a tűzellenőrzésből, 
illetve hígító vízből származó csurgalék bejutását vízfolyásokba, csatornákba vagy az 
ivóvízkészletbe.  A tűzoltók szabványos védőeszközöket, és zárt térben zárt rendszerű 
légzőkészüléket (SCBA) használjanak.   Használjanak vízpermetet a tűz hatásának kitett 
felületek hűtése és a személyzet védelme érdekében.   
 

ÉGHETŐSÉG  
Közvetlen veszélyek: Tűzveszélyes. Gáz/gőz tűzveszélyes a levegővel a robbanási határok között. 
Közvetett veszély: Statikusan feltöltődhet, ami gyulladást okozhat. Szikrától lángra lobbanhat. 
Közvetlen robbanás veszély: Gáz/gőz tűzveszélyes a levegővel a robbanási határok között. 
Közvetett robbanás veszély: Szikrától lángra lobbanhat. 



6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZER Ű KIBOCSÁTÁS ESETÉN     

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni véd őeszközök és vészhelyzeti eljárások 
 
A sürg ősségi ellátást nyújtó személyzett ől eltér ő személyzet számára: olyan tevékenység nem 
végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést 
nem kapott. Ürítse ki a környező területeket. Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő 
személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. A padló csúszós lehet, legyen 
óvatos. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni. 
 
A sürg ősségi ellátást nyújtó személy számára: Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges 
ruházat kell, vegye figyelembe az információkat a 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem 
alkalmas anyagokról.  
 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, 
és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes 
hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott. 
 
6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés  módszerei és anyagai 
 
Kismérték ű kifreccsenés: Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket 
a kiloccsanás területéről. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő hulladéktároló edénybe. 
Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást.  
 
Nagymérték ű kifreccsenés: Azonnal forduljon a kárelhárító személyzethez. Állítsa el a szivárgást, ha 
veszély nélkül teheti. Vigye el a tárolóedényeket a kiloccsanás területéről. Akadályozza meg az anyag 
csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, és 
nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd 
a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. Engedéllyel rendelkező 
vállalkozóval végeztesse el az ártalmatlanítást. 
 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó 
információkért. 
A tűzoltósági intézkedések érdekében tekintse meg az 5. szakaszt. Lásd a 8. szakaszt a megfelelő 
egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért. Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési 
információkért. 
 

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS   

Kezelés:  
Az előírásoknak megfelelően. A munkát végezze nyílt helyen, vagy mélyen fekvő területen helyi 
szellőztetéssel, vagy légzésvédő használatával. Tartsa be az általános higiéniai szabályokat. 
Sürgősen  távolítsa el a szennyezett ruházatot. Tisztítsa meg a szennyezett ruházatot. Tartsa a tároló 
edényzetet szorosan lezárva. Szikramentes és robbanásbiztos eszközöket és világítóberendezéseket 
használjon. Tartsa távol nyílt lángtól és hőtől. Tartsa távol gyújtóforrástól/szikrától. Akadályozza meg a 
sztatikus feltöltődést. Ne engedje a csatornába az anyagot. Ne használjon sűrített levegőt az 
átpumpálására. 
Tárolási hely:  
Tárolás környezeti hőmérsékleten. Tartsa távol közvetlen napfénytől. Tűzbiztos tároló hely. 
Szellőztetés padlószinten. Helyezzen el megfelelő eszközöket az esetlegesen kiömlő anyag 
összegyűjtésére. Gondoskodjon a berendezés/tartály védőföldeléséről. Vegye figyelembe a 
törvényekben foglalt előírásokat. 
Tárolási h őmérséklet: < 45°C 
Csomagolás :  
Zárva, megfelelően felcímkézve, előírások szerint, törékeny csomagolás esetén tartsa szilárd 
tárolóban. 
 

8. EXPOZÍCIÓ ELLEN ŐRZÉS ÉS EGYÉNI VÉDELEM     

Ellenőrzési eljárások: Biztosítsa a megfelelő szellőzést 

Egyéni védelem:  Kesztyű, arcvédő, védőruházat, Magas 
gáz/gőz koncentrációesetén: gázmaszk 
 



belégzéskor: Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő 
légzőkészüléket kell használni. 
(Filter type A) 

Megfel elő anyagok véd őruházatnak:  Nitril gumi, neoprén 
Nem megfelel ő anyagok:                     Természetes gumi, PVC 

 

 

Expozíciós határértékek: 

 

PRODUCT NAME  VME (PPM)  VME (MG/M³)  VLE (PPM)  VLE (MG/M³)  
1,2,4-trimethylbenzene 20 100 

 
 

4-Methyl-2-pentanol 25 100 
 

 
xyleen 50 221 100 442 

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK (hajtógáz néküli  aeroszolok)     

Megjelenés:  
Fizikai állapot: Folyékony, színtelen aerosol 
Szag: Aromás illat 
Fajsúly: 880 kg/m3 

Lobbanáspont: 6°C 
 

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG     

Stabilitás: Normál használati körülmények között stabil. 
Kémiai reakciók: Égés során CO és CO2 képződik. 
Tárolási tilalmak: Távol kell tartani: hőforrástól, gyújtóforrástól, (erős) savaktól, oxidáló anyagoktól 
 
 
 
 
 

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK     

Toxicitás:  
Akkut toxicitás: Ártalmas: Lenyelve tüdőkárosodást okozhat. Irritáló a bőrre. Mérsékelten irritáló a 
szemnek. Enyhén irritáló a légzőszervekre. Krónikus toxicitás: Nincs besorolva kalcinogén osztályba 
(IARC, EC, TLV, MAK). Nincs besorolva mutagének osztályába (EC, MAK). Nincs besorolva, mint a 
szaporodásra veszélyes méreg (EC). 
 
Toxicitási veszély:  
Közvetlen mérgezési veszély: Szakirodalom szerint ártalmas. Irritatív.  
Közvetett mérgezési veszély: Reakciók a mérgezések esetén: lásd a reagáló képesség veszélyeit. 
Tünetek/ártalmak:  
Bőrrel való érintkezés után: bőrpír, száraz bőr, bizsergés/bőrirritáció. 
Belégzés után: Irritáció a légzőszerveknél, hányinger, szédülés, tudatzavar, központi idegrendszeri 

depresszió. 
Szembe kerülés után: pirosság a szemen, szemirritáció. 
Lenyelés után: fejfájás, hastáji fájdalom, hasmenés, tüdőgyulladás kockázata.  
 

12. ÖKOTOXICITÁS 

Mobilitás:  
Szakirodalom szerint: környezetre veszélyes. Talajvizet szennyező komponenst tartalmaz. 
Vízszennyező (felszíni vizek). Szakirodalom szerint: mérgező a vízi szervezetekre. Szakirodalom 
szerint hosszútávú ártalmat jelent a vizi környezetre. 
 
 

13. HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK     



Termék:  
Veszélyes hulladék (44/2000. (XII.27.) EüM. Rendelet). Vigye az arra kijelölt ártalmatlanító helyre 
semlegesíteni a veszélyes hulladékot. Használjon megfelelő szigeteléssel ellátott, ilyen célra 
kialakított edényzetet a szennyezés elkerülésére 
 
Csomagolás: A csomagolás tartalmazhat maradékot, vagy veszélyes anyaggal szennyezett. 
Veszélyes anyag csomagolásának kódja: EWC-kód (16/2001. (VII.18.) KöM rendelet): 
 
Csomagolás 
Műanyag   15.01.10* 
Fém    15.01.11* 
 
Termék 
Olaj adalékok   12.01.12* 
Üzemanyag adalékok  14.06.03* 
Aqueous solutions 20.01.29* 
Klíma tisztítók   20.01.19 
 

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ EL ŐÍRÁSOK     

UN szám: 1950 
UN 1993 Tűzveszélyes folyadék, Kerozin (peróleum); közvetlen lepárlású keorzin, 3, III 
 
Közút (ADR) 
ADR osztály: 2 
ADR osztályozási kód: 5F 
 
   
Vasút (RID) 
RID osztály: 2  
 
Tengeri (IMDG) 
IMDG osztály: 2.1 
Tengeri szennyező: P 
EMS jelölés: F-D, S-U 
 
Légi (IATA/ICAO) 
ICAO szállítmány utasítás: 203 
   

15. SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ     

Veszélyszimbólumok:  
 
 

   
 Xn   N   F+ 
 
EEC cimkézési informatió:  
A 67/548/EEG & 1999/45/EG előírások szerint kell ezen terméket cimkével ellátni. 
 
Vezsélyes összetev ő megnevezése, CAS száma:  
Solvent naphtha (petroleum), light arom.; Low boiling point naphtha - unspecified  64742-95-6 
 
 
 



R-mondatok:  
• R 10: Kevésbé tűzveszélyes 
• R 38: Bőrizgató hatású 
• R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
• R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén   

          tüdőkárosodást okozhat. 
 

S-mondatok: 
• S 51: Csak jól szellőztetett helyen használható. 
• S 62: Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az  
•           edényzetet vagy a címkét. 
• S 2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
• S 46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a  

         címkét az orvosnak meg kell mutatni. 
• S 61: Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell  kérni/Biztonsági  

          adatlap. 
• S 13: A tartályt nem szabad légmentesen lezárni. 
• S 56: Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék 

         gyűjtőhelyre kell vinni. 
• S 64: Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem  

         eszméletlen). 
• S 29/35: Csatornába engedni nem szabad. Az  anyagot és edényzetét megfelelő módon  

              ártalmatlanítani kell. 

16. EGYÉB INFORMÁCIÓ     

A feltüntetett adatok forrása : Az alapanyag beszállítók biztonságtechnikai adatlapjai. 
A 3. pontban felsorolt R mondatok szövege: 

• R 10: Kevésbé tűzveszélyes 
• R 20: Belélegezve ártalmas. 
• R 21/22: Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. 
• R 24/25: Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező 
• R 26: Belélegezve nagyon mérgező (toxikus) 
• R 36/37/38: Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. 
• R 37: Izgatja a légutakat 
• R 38: Bőrizgató hatású 
• R 50: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 
• R 51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. 
• R 65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén  

         tüdőkárosodást okozhat. 
• R 66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
• R 67: Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 

 
Gyártás idejének megállapítása: 
Egy példán keresztül: W7F6F12 
W => Wynn’s saját terméke 
7 => 7. gyártási sorozata ennek a terméknek az adott évben 
F => A gyártás hónapját jelölő karakter, alfabetikus sorrendben, tehát június 
6 => A gyártási év utolsó karaktere, tehát 2006 
F12 => A palackozás ideje, a hónap mint fentebb és a nap, tehát június 12 . 
 
Szavatossági id ő: 5 év. 
Ez a biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EEG, 93/11 2/EEG, 2001/58/EG és a 
Reach regulation 1907/2006., 2000. évi XXV. törvény  és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet 
előírásai alapján készült. 
 
Kiegészíti a használatra vonatkozó előírásokat, de nem helyettesíti azt. Ezen dokumentumban közölt adatok ismereteink szerint korrektek, azok a gyártó által publikált 
angol nyelvű anyagon alapulnak. 
Ezen biztonságtechnikai adatok nem teljes körűek, de segítik a felhasználót abban, hogy megteremthesse a biztonságos munkavégzés/felhasználás körülményeit. 
A felhasználó kötelessége a termék használa során a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése a hatályos jogszabályok és előirások figyelembevételével. 
A felhasználó kötelezettsége, hogy az emberek és környezetének védelme biztosított legyen a használat, a tárolás és a szállítás során.  

 


