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Vállalat 

 
 
 
 
 
 

Kérdéseivel forduljon  
M�szaki információ Biztonsági 
adatlap 

 
1.4 Segélyhívó szám  
 

Kapcsolattartó szerv  

 
CELO Fijaciones SL  
C/ Rosselló 7  P.I. La Bruguera  
08211 Castellar de Vallés (SPANYOLORSZÁG) 
 
Telefon:  (+34) 93 715 83 83  
e-mail: info@celofixings.es 
 
(Giftnotruf München, 24/7, német és angol) 
 
 
+49 (0) 89 19240 

 
2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 
 
2.1 Az anyag, illetve keverék azonosítása  
 
 
 
2.2 Címkeelemek  

 
Veszélyt jelz� piktogramok  

 
 

Figyelmeztetés 

figyelmeztet� mondat  

 
Óvintézkedésekre 
vonatkozó mondatok  

 
 
 
 
 
2.3 Egyéb veszélyek  
 

Környezeti veszélyek 

Egyéb veszélyek  

 
Flam. Gas 1: H220 Fokozottan t�zveszélyes gáz.  
Press. Gas: H280 Nyomás alatt lév� gázt tartalmaz; h� hatására robbanhat. 
 
 
A termék az 1272/2008/EK-számú rendelettel (CLP) összhangban címkézend�. 
 
 
 
VESZÉLY  
 

H220 Fokozottan t�zveszélyes gáz.  
H280 Nyomás alatt lév� gázt tartalmaz; h� hatására robbanhat.  
P210 H�t�l, forró felületekt�l, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. 
A dohányzás tilos.  
P377 Ég� szivárgó gáz: A tüzet csak akkor szabad oltani, ha a szivárgás biztonságosan 
megszüntethet�.  
P410+P403 Napfényt�l védend�. Jól szell�ztetett helyen tartandó.  
P381 Szüntesse meg az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehet�. 
 
Nem tartalmaz semmilyen PBT és vagy vPvB anyagokat.  
További veszélyeket az ismeretek jelenlegi szintjével nem határoztak meg. 

 

CELO FUEL CELL / CELO üzemanyagcella 

1.2  Az anyag vagy keverék megfelel� azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása  
 
1.2.1  Megfelel� felhasználás  szerszámpatronok 

1.2.2 Ellenjavalt felhasználások 

1.3  A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

1.1  Termékazonosító 
1.  SZAKASZ: Az anyag/keverék és a társaság/vállalkozás azonosítása 

Nem ismeretes. 
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3. SZAKASZ: Összetétel / az összetev�kkel kapcsolatos információk  

Terméktípus:  
A termék egy keverék. 

 
    Besorolás [%]     anyag  

55 - 70  propán  
CAS: 115-07-1, EINECS/ELINCS: 204-062-1, EU-INDEX: 601-011-00-9  
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas: H280 

30 - 45  1-Butángáz  
CAS: 106-98-9, EINECS/ELINCS: 203-449-2, EU-INDEX: 601-012-00-4  
GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas: H280 

 
Az alkotóelemekkel kapcsolatos  
megjegyzések  Nagy aggodalomra okot adó anyagok - SVHC: nem tartalmaznak anyagot, vagy az 0,1% alatt 

van.  
A H-mondatok teljes szövegét: lásd a 16. SZAKASZBAN.  

4. SZAKASZ: Els�segélynyújtás 
 
4.1 Az els�segély intézkedések leírása   

Általános információk Cserélje ki az átázott ruházatot. 
 
Belégzés Gondoskodjon frissleveg� ellátásról.  

Tünetek esetén forduljon orvoshoz.  
Érintkezés a b�rrel Különös intézkedések nem szükségesek.  
Szembe kerülés Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Kontaktlencsék eltávolítása, ha vannak és 

könnyen megoldható. Folyamatos öblítés.  
Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Kérjen orvosi ellátást.  

Lenyelésre nem alkalmazható 
 
4.2 A legfontosabb – akut és késletetett – tünetek   

szédülés  
émelygés, hányás. 

 
4.3 Szükség esetén azonnali orvosi felügyelet és kezelés javasolt   

Tüneti kezelés. 
 
5. SZAKASZ: T�zvédelmi intézkedések 
 
5.1 Oltóanyag  

Alkalmas oltóanyag Hab, száraz por, vízpermet, szén-dioxid  
Oltóanyag, melynek 
használata tilos  

Teljes vízsugár 

5.2 Az anyagból vagy keverékb�l adódó speciális veszélyek   
Mérgez� pirolízis termékek, szén-monoxid (CO), nem éghet� szénhidrogének 
képz�désének kockázata.  
Szétrobbanó gázpalackok nagy er�vel repülhetnek ki a lángokból. 

 
5.3 Tanácsok a t�zoltók számára   

Használjon önmagában zárt légz�készüléket.  
H�tse vízsugárral a veszélyeztetett tartályokat.  
Ártalmatlanítsa a t�zmaradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi el�írásoknak 
megfelel�en. 

 
6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszer� expozíciónál 
 
6.1 Személyes óvintézkedések, véd�felszerelés, vészhelyzeti eljárások   

Használjon személyes véd�felszerelést.  
Gondoskodjon megfelel� szell�ztetésr�l.  
Tartsa távol minden gyújtóforrástól.  
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6.2 Környezetvédelmi intézkedések   

Ne engedje csatornákba/felszíni vizekbe/talajvízbe. 
 
6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai   

Normális körülmények között nem szükséges. 
 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra   

lásd a 8. SZAKASZT 
 
7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
 
7.1 A biztonságos kezeléssel kapcsolatos óvintézkedések   

Csak jól szell�ztetett helyen használható.  
Használat el�tt szerezze be a biztonságos kezelésre vonatkozó különleges el�írásokat.  
Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.  
A g�zök a leveg�vel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.  
Foganatosítson óvintézkedéseket a sztatikus feltölt�dés ellen.  
A termék használata közben ne egyen, igyon vagy dohányozzon.  
A szünetek el�tt és a munka után mosson kezet. 

 
7.2 Biztonságos tárolási körülmények, beleértve bármilyen összeférhetetlenséget is  
 
 
 
 
 
 
 
7.3  Osztály 
 
7.4   Különleges 

végfelhasználás(ok) 

 
A készletmennyiség függvényében fontolja meg a t�z és robbanás megel�zésére 
vonatkozó el�írásokat.  
Ne tárolja élelmiszerekkel és állateledelekkel / táplálékkal együtt.  
H�vös helyen tartandó. Száraz helyen tárolandó. 
Védje h�/túlhevülés és napsugárzás ellen.  
Javasolt tárolási h�mérséklet: 5-25 °C (41-77 °F).  
LGK 2A 
 
Lásd a termék használatát, 1.2. SZAKASZ 

 
8. SZAKASZ: Kitettségfelügyelet / személyi védelem 

 
8.1 Vizsgálati paraméterek   

A munkahelyi expozíciós 
határértékekre ellen�rizend� 
összetev�k (GB)   

 nem alkalmazandó  

8.2    Expozíció ellen�rzések   
A rendszertervezéssel kapcsolatos 
további tanácsok Gondoskodjon a munkahely megfelel� szell�ztetésr�l.  

 A munkahelyi mérések elvégzésére szolgáló mérési módszereknek meg kell felelniük a DIN EN 
482 szabvány követelményeinek. Például az IFA veszélyes anyagok listájában ismertetett 
ajánlások. 

 
  
  

Szemvédelem Biztonsági szemüvegek. (EN 166:2001)  
 
Kézvédelem 

 
Az adatok ajánlásnak tekintend�k. További információkért forduljon a keszty� szállítójához. 
0,7 mm; butil gumi, >480 min (EN 374-1/-2/-3). 

 
  
  

B�rvédelem Véd�ruházat.  
Egyéb Ne lélegezzen be gázokat / g�zöket / aeroszolokat.  
Légutak védelme Légzésvéd� maszk magas koncentrációk esetén.  

 Rövid távon: sz�r�berendezés, A. sz�r�. (DIN EN 14387)  

Termikus veszélyek Információ nem áll rendelkezésre.  
A környezeti kitétel behatárolása és 
felügyelete 

Védje a környezetet a kibocsátások megel�zésére vagy korlátozására irányuló megfelel� 
ellen�rz� intézkedések alkalmazásával. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  
9.1 Az alapvet� fizikai és kémiai tulajdonságokkal kapcsolatos információ   

Forma gáz  
Szín színtelen  
Szag jellegzetes  
Szag küszöbérték nincs meghatározva  
pH-érték nem alkalmazandó  
pH-érték [1%] nem alkalmazandó  
Forráspont [°C] - 6,25 (1-butén) 

 
Gyulladáspont [°C] - 108 

 
Gyúlékonyság (szilárd, gáz) [°C] nem alkalmazandó 

 
Alsó robbanási határérték 1,4 Vol% (propilén) 

 
Fels� robbanási határérték 10 Vol% (1-butén) 

 
Oxidáló tulajdonságok nincs 

 
G�znyomás/gáznyomás [kPa] 676 

 
S�r�ség [g/ml] 0,5541  
Tömegs�r�ség [kg/m³] nem alkalmazandó  
Oldhatóság vízben gyakorlatilag oldhatatlan  
Megoszlási tényez� [n-octanol/víz] nem alkalmazandó  
Viszkozitás nem alkalmazandó  
A leveg�ben meghatározott 
relatív g�zs�r�ség 

> 1,5 (leveg� = 1)  
 

Párolgási sebesség nem alkalmazandó  
Olvadáspont [°C] nincs meghatározva  
Öngyulladási h�mérséklet [°C] 385 (1-butén)  
Felbomlási h�mérséklet [°C] nincs meghatározva 

 
9.2 Egyéb információ  

nincs 
 
10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 
10.1 Reakcióképesség  
 

Lásd a 10.3. SZAKASZT  
 
10.2 Vegyi stabilitás  
 

Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.  
 
10.3 Veszélyes reakciók lehet�sége  
 

Robbanásveszélyes gáz / leveg� keverékek képz�dése.  
 
10.4 Kerülend� körülmények  
 

Er�s hevítés.  
 
10.5 Összeférhetetlen anyagok  
 

Oxidálószer  
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek  

 
Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.  
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok 
 
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ   

Heveny toxicitás  

 
Súlyos szemkárosodás/irritáció 

B�rmarás/irritáció 

Légz�szervi vagy b�r 
túlérzékenység 
  
Speciális célszervi toxicitás – 
egyszeri expozíció  
Speciális célszervi toxicitás – 
ismételt expozíció 

 
A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.  

A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.  

A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.  

 
 

A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
 
A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 

 
 Mutagén hatás A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
 Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
 Rákkelt� hatás A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
 Aspirációs veszély A rendelkezésre álló információk alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek. 
 Általános el�írások  
  A teljes termék toxikológiai adatai nem állnak rendelkezésre. 
  

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok  
   

12.1 Toxicitás  

12.2 Stabilitás és lebonthatóság  

 
 
Viselkedés a környezeti közegekben 

 
 
Információ nem áll rendelkezésre. 

  

 Viselkedés a szennyvíztisztítóban Információ nem áll rendelkezésre. 
 Biológiai lebonthatóság Információ nem áll rendelkezésre. 
 
12.3 Bioakkumulációs képesség  
 

Információ nem áll rendelkezésre.  
 
12.4 A talajban való mozgékonyság  
 

Információ nem áll rendelkezésre.  
 
12.5 A PBT és vPvB értékelések eredményei  
 

Azon összes rendelkezésre álló információ alapján, nem sorolható PBT vagy vPvB kategóriába.  
 
12.6 Egyéb káros hatások  
 

Ne engedje a terméket felügyelet nélkül a környezetbe vagy a csatornába.  
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13. SZAKASZ: Hulladékkezelési szempontok 

 
13.1 Hulladékkezelési módszerek  
 

A hulladékanyagokat a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, valamint más nemzeti és helyi el�írások szerint kell ártalmatlanítani. 
A termék Európai Hulladékkatalógus (EWC) szerinti hulladékkódja nem határozható meg, annak megállapítása csak a vev� általi 
használat alapján lehetséges. Az EU-n belüli hulladékkód a hulladékkezel�vel való együttm�ködésben határozandó meg.  

 
Termék  

A veszélyes hulladék ártalmatlanítása.  
Hulladékszám (javasolt) 160504* veszélyes anyagokat tartalmazó nyomástartályokban lév� gázok (beleértve a halonokat 

is). 
 

Szennyezett csomagolás  
 A nem tisztítható csomagolás a termékkel azonos módon ártalmatlanítandó. 

 

Hulladékszám (Javasolt) 150110* 
 

 150104 
 

  
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó el�írások 
 

   

14.1 UN szám  
 

Szárazföldi szállítás az 
ADR/RID el�írásainak megfelel�en 

3150 
 

 
 

  

Belvízi hajózás (ADN) 3150 
 

  
 

Tengeri szállítás az IMDG 
el�írásainak megfelel�en 

3150 
 

 
 

Légi szállítás az IATA el�írásainak 
megfelel�en 

3150 
 

  
 

14.2  ENSZ megfelel� szállítási megnevezés 
 

Szárazföldi szállítás az ADR/RID 
el�írásainak megfelel�en 

Szénhidrogén utántölt�k kis eszközökhöz  

 

  

- Besorolási kód 6F 
 

  
 

- Címke  
 

 - Alagút korlátozási kód (D) 
 

 

Belvízi hajózás (ADN) Szénhidrogén utántölt�k kis eszközökhöz 
 

- Besorolási kód 6F 
 

  
 

- Címke  
 

 
 
 
 
Tengeri szállítás az IMDG 
el�írásainak megfelel�en 

 
 
 
 

Szénhidrogén utántölt�k kis eszközökhöz  

 

  

- EMS F-D, S-U 
 

- Címke  
 

 
 
 

Légi szállítás az IATA el�írásainak  
megfelel�en Szénhidrogén utántölt�k kis eszközökhöz  
- Címke  
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14.3  Szállítási veszélyességi osztály(ok) 
 Szárazföldi szállítás az ADR/RID 

el�írásainak megfelel�en 
2 

  

 Belvízi hajózás (ADN) 2 

 Tengeri szállítás az IMDG 
el�írásainak megfelel�en 

2.1 
  

 
Légi szállítás az IATA el�írásainak        2.1 
megfelel�en                                              

14.4 Pakolási csoport  
 Szárazföldi szállítás az ADR/RID 

el�írásainak megfelel�en 
nem alkalmazandó 

  

 Belvízi hajózás (ADN) nem alkalmazandó 

 Tengeri szállítás az IMDG 
el�írásainak megfelel�en 

nem alkalmazandó 
  

   

 
Légi szállítás az IATA el�írásainak 
megfelel�en 

nem alkalmazandó 

14.5 Környezeti veszélyek  
 Szárazföldi szállítás az ADR/RID 

el�írásainak megfelel�en 
nem 

  

 Belvízi hajózás (ADN) nem 

 Tengeri szállítás az IMDG 
el�írásainak megfelel�en 

nem 
  

   

 
Légi szállítás az IATA el�írásainak 
megfelel�en 

nem 
 

 
14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára  
 

Fontos információ a 6-8 SZAKASZOK-ban.  
 
14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL II. mellékletének és az IBC kódnak megfelel�en 

nem alkalmazandó  
 
15. SZAKASZ: Szabályozási információk 
 
15.1 Az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos specifikus biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabályozások  

EGK SZABÁLYOK 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008;  
75/324/EGK (2008/47/EK); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014  

TRANSZPORTSZABÁLYOK DOT-osztályozás, ADR (2017); IMDG-kód (2017, 38. módosítás.); IATA-DGR (2017).  
NEMZETI RENDELKEZÉSEK (GB): EH40/2005 Munkahelyi expozíciós határértékek (második kiadás, közzététel 2011. december). 

- Vegye figyelembe a személyek 

foglalkoztatási korlátozásait 

Vegye figyelembe a leend� és szoptató anyák foglalkoztatási korlátozásait.  

Vegye figyelembe a fiatalok foglalkoztatási korlátozásait.

- VOC (2010/75/CE) 100 % 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés  
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16. SZAKASZ: Egyéb információ 

 
16.1 Figyelmeztet� mondatok   

(03. SZAKASZ)  
 

H280 Nyomás alatt lév� gázt tartalmaz; h� hatására robbanhat.  
H220 Fokozottan t�zveszélyes gáz. 

 
16.2  Rövidítések és bet�szavak jegyzéke:  

ADR = a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  
RID = a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat  
ADN = a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás  
ATE = Alapszint� akut toxicitási vizsgálatok 
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = osztályozás, címkézés és csomagolás 
DMEL = származtatott minimális hatást okozó szint  
DNEL = származtatott hatásmentes szint 
EC50 = közepes hatékony koncentráció 
ECB = Vegyi Anyagok Európai Irodája  
EGK = Európai Gazdasági Közösség  
EINECS = Létez� Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
ELINCS = Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke  
GHS = a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 
IATA = Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség  
IBC-Code = az ömlesztett veszélyes vegyi anyagokat szállító hajók gyártására és felszerelésére 
vonatkozó nemzetközi kódex  
IC50 = gátlási koncentráció, 50%  
IMDG = a veszélyes áruk Nemzetközi Tengerészeti Szabályzata 
IUCLID = egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis 
LC50 = halálos koncentráció, 50%  
LD50 – közepes halálos adag 
LC0 = halálos koncentráció, 0%  
LOAEL = legkisebb megfigyelhet�, ártalmas hatást okozó szint  
MARPOL = nemzetközi egyezmény a hajókról történ� szennyezés megel�zésér�l 
NOAEL = észlelhet� ártalmas hatást még nem okozó szint  
NOEC = megfigyelhet� hatást nem okozó koncentráció  
PBT = perzisztens, bioakkumulatív és mérgez� anyag 
PNEC = becsült hatásmentes koncentráció  
REACH = a vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
STP = szennyvíz tisztító telep  
TLV®/TWA = küszöbérték-érték - az id�vel súlyozott átlag 
TLV®STEL = küszöbérték-határérték - rövid távú expozíciós határérték 
VOC = illékony szerves vegyület  
vPvB = nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 

 
16.3  Egyéb információ  

Besorolási eljárás Flam. Gas 1: H220 Fokozottan t�zveszélyes gáz. (Interpolációs elv "Lényegében hasonló 
keverékek") 

 
  
 Press. Gas: H280 Nyomás alatt lév� gázt tartalmaz; h� hatására robbanhat. (Interpolációs elv 

"Lényegében hasonló keverékek") 
 

  

Módosított pozíció nincs  

 
   
    


