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R6490 1/36 HU 

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

1.1. Termékazonosító 

Márkanév : NÁTRIUMHIPOKLORIT TECHN. 150G/L 
Az anyag megnevezése : Nátrium Hipoklorit , oldat 
Sorszám : 017-011-00-1 
CAS szám : 7681-52-9 
EU-szám : 231-668-3 

   

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Az anyag/keverék 
felhasználása 

: Azonosított felhasználás: Lásd a táblázatot a függelékben 
amely egy teljes áttekintést nyújt az azonosított 
felhasználásról. 

Az anyag/keverék 
felhasználása 

: Vízkezelő vegyszer, Fertőtlenítőszerek és általános biocid 
hatású termékek 

 
Ellenjavallt felhasználások : Jelenleg nincsenek azonosított ellenjavallott felhasználások 

 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Társaság : Brenntag Hungária Kft. 
Bányalég utca 45. 
HU 1225 Budapest  

Telefon : +36 1 889 5100 
Telefax : +36 1 889 5111 
Email cím  : hse@brenntag.hu 
Felelős/kibocsátó személy : termékbiztonsági részleg 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
(36) 80/201-199 (ingyenesen hívható, 24 órás ügyelet) 
(36-1-) 476-6464 

 

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása  

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás (EK) No 1272/2008 rendelet szerint 
 

1272/2008/EK RENDELETE 
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Veszélyességi osztály 
Veszélyességi 

kategória 
Célszervek 

Figyelmeztető 
mondatok 

Fémekre korrozív hatású 
anyagok 

1. Osztály --- H290 

Bőrmarás 1B osztály --- H314 

Súlyos szemkárosodás 1. Osztály --- H318 

Krónikus vízi toxicitás 2. Osztály --- H411 

Akut vízi toxicitás 1. Osztály --- H400 

 
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 
Legfontosabb nem kívánt hatások 
 

Emberi egészség : Toxikológiai információ : lásd 11. fejezet 
 

Fizikai és kémiai 
veszélyek 

: Fizikai és kémiai tulajdonságok: lásd 9. fejezet 
 

Lehetséges környezeti 
hatások 

: Környezeti információ: lásd 12. fejezet 
 

 

2.2. Címkézési elemek 

Címkézés (EK) No 1272/2008 rendelet szerint 
 
Veszélyességi jelek :  

   

  

 
Figyelmeztetés : Veszély 

 
Figyelmeztető mondatok : H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást 
okoz. 

H335 Légúti irritációt okozhat. 
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
 

Óvintézkedésre 
vonatkozó mondatok 

  

   
Megelőzés : P260 A por/ füst/ gáz/ köd/ gőzök/ permet 

belélegzése tilos. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való 

kijutását. 
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ 

arcvédő használata kötelező. 
 

Beavatkozás : P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell 
öblíteni. TILOS hánytatni. 

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több 
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percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

P308 + P310 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: 
Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz. 

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az 
összes szennyezett ruhadarabot azonnal le 
kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. 

 
 
További címkézés: 
 

EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 
 OTH szakvélemény száma: 6926-3/2008 
 A termék a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM - FVM - KvVM rendelet szerint biocidnak minősül 
felhasználási köre és hatóanyaga miatt.A terméket úgy kell adagolni, hogy használat során a 
szabad klór koncentrációja nem haladhatja meg a 0,5 mg/l értéket ,a kötött klór koncentrációja 
pedig a 3 mg/l-t. A termék alkalmazható közösségi fürdővizekben is, ha a fürdővízben egyik 
paraméter koncentrációja sem haladja meg a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének 
közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.( X. 18.) NM rendeletben és az ezt módosító 
|712002( IV. 12.) EüM rendeletben elő írt határértékeket. Amennyiben a terméket olyan fürdő 
esetén alkalmazzák, amelynek vize közvetlenül élővízbe kerül, felhasználás előtt a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
 Fogyasztásra szánt ivóvíz, használati melegvíz, uszodai és egyéb fürdőzésre használt vizek 
fertőtlenítésére szánt biocid. 

 
Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: 
 

• Nátrium Hipoklorit , oldat 
 

2.3. Egyéb veszélyek 

A PBT és vPvB értékelés eredményeit lásd a 12.5 fejezetben. 
 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok  

3.1. Anyagok 

Kémiai természet : nátrium-hipoklorit 
Vizes oldat 
 

 
Besorolás 

(1272/2008/EK RENDELETE) 

Veszélyes komponensek Mennyiség [%] 
Veszélyességi osztály / 
Veszélyességi kategória 

Figyelmeztető mondatok 

Nátrium Hipoklorit , oldat 

Sorszám : 017-011-00-1 
CAS szám : 7681-52-9 

EU-szám : 231-668-3 

Regisztráció : 01-2119488154-34-xxxx 
 

12,5  Met. Corr.1 
Skin Corr.1B 

STOT SE3 
Aquatic Acute1 
Aquatic Chronic1 
 

H290 
H314 

H335 
H400 
H410 
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Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban. 

 
 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  

4.1.  Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Általános tanácsok : A szennyezett ruhát azonnal le kell venni.  
 

Belélegzés esetén : Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss 
levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat. Ha 
a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell 
alkalmazni. Azonnal orvost kell hívni.  

 
Bőrrel való érintkezés 
esetén 

: Szappannal és bő vízzel azonnal le kell mosni. Irritáció esetén 
keressünk fel szakorvost.  

 
Szembe kerülés esetén : Bő vízzel azonnal ki kell öblíteni, a szemhéj alatt is, legalább 

15 percen keresztül. Azonnal keressünk fel szemész 
szakorvost Lehetőség szerint keressünk fel egy szemészeti 
klinikát  

 
Lenyelés esetén : A szájat vízzel ki kell tisztítani és azután sok vizet kell inni. 

Öntudatlan embernek sosem szabad semmit adni szájon át. 
Lenyelés esetén hánytatni tilos - orvoshoz kell fordulni. Ha 
valaki háton fekve hány, stabil oldalfekvésbe kell helyezni.  

 

4.2.  A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

Tünetek : Egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében lásd a 
11. fejezetet további részletes információért 

 

Hatások : Egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében lásd a 
11. fejezetet további részletes információért 

4.3.  A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Kezelés : Nincs információ. 

 
 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  

5.1. Oltóanyag 

A megfelelő oltóanyag : A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási 
intézkedéseket kell tenni. A termék maga nem ég. 

Az alkalmatlan oltóanyag : Mentes 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Különleges veszélyek a 
tűzoltás során 

: Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek: Klór, Hidrogén-
klorid gáz, Klóroxid 
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5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Tűzoltók különleges 
védőfelszerelése 

: Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni.Megfelelő 
testvédő ruházatot kell viselni (teljes védőruha) 

további tanácsok : A tűznek kitett zárt tartályokat vízpermettel kell 
lehűteni.Hevülés nyomásemelkedéshez vezet - 
repedésveszélyA szennyezett tűzoltó vizet külön kell gyűjteni. 
Tilos a csatornába engedni. 

 
 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

Személyi óvintézkedések : Személyi védőfelszerelést kell használni. Légzésvédelem 
használata kötelező. A kifolyástól/lyuktól az embereket 
széliránnyal szemben el kell távolítani. Megfelelő szellőzést 
kell biztosítani. A kiömlött anyag csúszásveszélyes. Kerülni 
kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. A keletkező 
gőzt nem szabad belélegezn.  

6.2.  Környezetvédelmi óvintézkedések 

Környezetvédelmi 
óvintézkedések 

: Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába 
öblíteni. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a 
termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni 
kell az illetékes hatóságot. Amennyiben az anyag a talajjal 
érintkezik (kiömlik) a felelős hatóságokat értesíteni kell az 
esetről.  

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A területi elhatárolás és a 
szennyezésmentesítés 
módszerei és anyagai 

: Megkötni (elnyeletni) folyadék elnyelő (megkötő) anyaggal 
(homok, kovaföld,savlekötő, általános lekötő). 
Hulladékelhelyezés céljára megfelelő és zárt tartályokban kell 
tartani. Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.  

 
További információk : A visszanyert anyagot a "Hulladékelhelyezési szempontok" 

részben leírtak szerint kell kezelni.  

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Vészhelyzet esetén értesítendő személlyel kapcsolatos információkat lásd az 1. fejezetben. 
A személyi védőfelszereléssel kapcsolatos információkat lásd a 8. fejezetben. 
A hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat lásd a 13. fejezetben. 

 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
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Biztonságos kezelésre 
vonatkozó tanácsok 

: Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni. Az edényzetet 
óvatosan kell kezelni és kinyitni. Megfelelő szellőzést kell 
biztosítani. Személyi védőfelszerelést kell használni. A bőrrel 
és a szemmel való érintkezést el kell kerülni. A gőzöket vagy a 
ködpermetet nem szabad belélegezni. Gőz vagy aeroszol 
kibocsátása esetén megfelelő szűrővel ellátott gázálarcot kell 
viselni; Azonnali szemöblítésre és zuhanyozásra van szükség 
az érintkezés után. 

 
Egészségügyi 
intézkedések 
 

: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A 
dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás 
területén. Szünetek előtt és a munkanap végén kezet kell 
mosni. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

A tárolási helyekre és a 
tárolóedényekre 
vonatkozó követelmények 

: Hűvös, jól szellőztetett helyen kell tartani. Lúgálló padlóval 
felszerelt területen kell tartani. Csak az eredeti edényzetben 
tárolható. Szellőzőnyílással ellátott tartályban kell tárolni. 
Fénytől védeni kell. 

 
Tanács a tűz és robbanás 
elleni védelemhez 

: A termék nem éghető. A megelőző tűzvédelem normál 
intézkedései. 

 
A tárolási feltételekre 
vonatkozó további 
információk 

: Jól szellőztetett helyen kell tartani. Fénytől védeni kell. Hűvös 
helyen kell tárolni. Az edényzetet nem szabad légmentesen 
lezárni. 

 
Tanács a szokásos 
tároláshoz 

: Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Nem 
szabad savakkal és ammónium-sókkal együtt tárolni.  

 
Egyéb adatok : Szavatossági idő: Gyártástól számított 6 hónap.  

 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Különleges 
felhasználás(ok) 

: Nincs információ. 

 
 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  

8.1. Határérték 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) / Származtatott minimális hatás szint (DMEL) 

 
DNEL   

Munkavállalók, Akut - Szisztematikus hatások, Akut - helyi 
hatások, Belégzés  
 

: 3,1 mg/m3 
 

DNEL   

Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., : 1,55 mg/m3 
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Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés  
 

 

DNEL   

Munkavállalók, Hosszan tartó - helyi hatások., Bőrrel való 
érintkezés  
 

: 0,5 % 
 

DNEL   

Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., 
Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés  
 

: 1,55 mg/m3 
 

DNEL   

Fogyasztók, rövidtávú, Belégzés  
 

: 3,1 mg/m3 
 

DNEL   

Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., 
Lenyelés  
 

: 0,26 mg/ttkg/nap 
 

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) 

 
Édesvíz  
 

: 0,21 µg/l 
 

Tengervíz  
 

: 0,042 µg/l 
 

Szennyvíztisztító telep  
 

: 0,03 mg/l 
 

Szakaszos kibocsátások  
 

: 0,26 µg/l 
 

Talaj  
Expozicíó nem várható. 
 

:  
 

Tengeri üledék  
Expozicíó nem várható. 
 

:  
 

Édesvízi üledék  
Expozicíó nem várható. 
 

:  
 

Komponens: chlorine CAS szám 7782-50-5 

Egyéb foglalkozási expozíciós határértékek 

 
EU ELV, Rövid megvilágítási határ (STEL) 
0,5 ppm, 1,5 mg/m3 
Indikatív 
 
HU OEL, CK: Rövid idejű expozíciós határ (STEL) 
1,5 mg/m3 

 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés 
A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben. 

 
Személyi védőfelszerelés 
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Légutak védelme 
 

Tanács : Gőz vagy aeroszol kibocsátása esetén megfelelő szűrővel ellátott 
gázálarcot kell viselni 
Ajánlott szűrő típus: 
Kombinációs szűrő:B-P2 
Kombinációs szűrő:B-P3 
Alacsony gőz koncentrációhoz: EN 136 ; Magasabb 
koncentrációhoz: EN137 

 
Kézvédelem 
 
Tanács : Az EN 374-nek megfelelő védőkesztyű. 

A VEDŐKESZTYŰNEK ELLENÁLLÓ , VÍZÁLLÓ ANYAGBÓL 
KELL KÉSZÜLNIE . 
Vegyék figyelembe a gyártónak az áteresztőképességre és az 
áthatolási időkre vonatkozó utasításait, és a speciális munkahelyi 
feltételeket (mechanikai behatás, az érintkezés időtartama). 
A védőkesztyűt a viselési (hordási) jelnek megfelelően kell 
visszarakni. 
 

Anyag : butilkaucsuk 
áteresztési ideje : 8 h 
Kesztyű vastagság : 0,5 mm 

 

 
Anyag : Poli(vinil-klorid) 
áteresztési ideje : 8 h 
Kesztyű vastagság : 0,5 mm 

 

 
Anyag : POLYKLOROPRÉN 
áteresztési ideje : 8 h 
Kesztyű vastagság : 0,5 mm 

 
Szemvédelem 

 
Tanács : Az EN166-nak megfelelő biztonsági szemüveg oldalvédővel 

Szorosan illeszkedő biztonsági védőszemüveg 
 

Bőr- és testvédelem 
 

Tanács : Lúgnak ellenálló védőöltözet 
(EN 340) 

 
 Környezeti expozíció-ellenőrzések 

Általános tanácsok : Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába 
öblíteni. 
A talajba való beszivárgást el kell kerülni. 
Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, értesíteni 
kell az illetékes hatóságot. 
Amennyiben az anyag a talajjal érintkezik (kiömlik) a felelős 
hatóságokat értesíteni kell az esetről. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok  

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 

Forma :  folyadék 
 

Szín :  Zöldessárga 
 

Szag :  enyhén klór- 
 

Szagküszöbérték :  nincs adat 
 

pH-érték  : kb. 12  
 

Olvadáspont/olvadási tartomány : -28,9 °C  

 
Forráspont/forrási 
hőmérséklettartomány 

: nem meghatározott 
 

Lobbanáspont : nincs adat 
 

Párolgási sebesség :  nincs adat 
 

Tűzveszélyesség (szilárd, 
gázhalmazállapot) 

: Nem alkalmazható  
 

Felső robbanási határ : Nem alkalmazható 
 

Alsó robbanási határ : Nem alkalmazható 
 

Gőznyomás : 25 hPa (20 °C)  

 
Relatív gőzsűrűség : nincs adat 

 
Relatív sűrűség : 1,3  

 
Vízben való oldhatóság : korlátlanul elegyedő 

 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz : nincs adat 

 
Öngyulladási hőmérséklet : Nem alkalmazható 

 
Hőbomlás :  A hőbomlás elkerülése miatt nem szabad 

túlmelegíteni. 
 

Dinamikus viszkozitás : 2,8 mPa.s  

 
Robbanásveszélyesség :  A TERMÉK NEM ROBBANÁSVESZÉLYES 

 
Oxidáló tulajdonságok :  Oxidálószerek 

 

9.2. Egyéb információk 

Felületi feszültség : 82,4 mN/m  
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Fémkorrózió : Fémekre maró hatású 

 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  

10.1. Reakciókészség 

Tanács : Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Tanács : Melegítésre bomlik. 
Fény hatására bomlik. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Veszélyes reakciók : Savas oldatokkal összekeverve klórt fejleszthet.  

10.4. Kerülendő körülmények 

Hőbomlás : A hőbomlás elkerülése miatt nem szabad túlmelegíteni. 

10.5. Összeférhetetlen anyagok 

Kerülendő anyagok : Savak, ammóniumvegyület, Ecetsavanhidrid, Szerves anyagok, 
Hidrogén peroxid, fémsók, Réz, Nikkel, Vas 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

Veszélyes 
bomlástermékek 

: Hidrogén-klorid gáz, Klór, Klóroxid 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás 

Orális 

 
LD50 : 1100 mg/kg (Patkány, hím)  

 

Belégzés 

 
LC50 : > 10,5 mg/l (Patkány, hím; 1 h)  

 

Bőr 

 
LD50 : > 20000 mg/kg (Nyúl, hím és nőstény)  

 

Irritáció 
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Bőr 

 
Eredmény : A bőrön égési sérüléseket okoz. 

 

Szem 

 
Eredmény : A szemben égési sérüléseket okoz. 

 

Szenzibilizáció 

 
Eredmény : nem okoz túlérzékenységet (Tengerimalac)  

 

CMR hatások 

CMR tulajdonságai 

 
Karcinogenitás 
 

: Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen rákkeltő hatást. 
 

Mutagén hatás 
 

: Az állatkísérletek nem mutattak ki semmilyen mutagén hatást. 
 

Reprodukciós 
toxicitás 
 

: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai 
nem teljesülnek. 
 

Célszervi toxicitás 

Egyszeri expozíció 

 
Belégzés 
 

: Légúti irritációt okozhat. 
 

Ismételt behatás 

 
Általános 
megjegyzések 
 

: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális 
célszerv toxikust, ismételt expozíció. 
 

Egyéb mérgező tulajdonságok 

Ismételt dózis toxicitás 

 
 : 50 mg/kg 

  (Patkány, hím és nőstény) 

 

Aspirációs veszély 

 
  Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva 

 

További információk 

 
Egyéb toxicitásra 
vonatkozó információ 
 

: Lenyelés esetén súlyos marási sérülés keletkezik a szájban és a 
torkon, és fennáll a nyelőcső és a gyomor perforálódásának 
veszélye is. 
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Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

Irritáció 

Bőr 

 
Eredmény : Súlyos bőrirritáció (Nyúl) (OECD vizsgálati iránymutatásai 404) 

 
  maró hatások (ember)  

 

Szem 

 
Eredmény : Súlyos szemkárosodást okoz. (Nyúl) (OECD vizsgálati 

iránymutatásai 405) 

 

Célszervi toxicitás 

Egyszeri expozíció 

 
Belégzés 
 

: Célszervek: Légzőszervek 
Légúti irritációt okozhat. 
Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó 
tapasztalatok 
 

Ismételt behatás 

 
Általános 
megjegyzések 
 

: Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák mint speciális 
célszerv toxikust, ismételt expozíció. 
 

Egyéb mérgező tulajdonságok 

Aspirációs veszély 

 
  Belégzési mérgezés alapján nincs osztályozva 

 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk  

12.1. Toxicitás 

Akut toxicitás 

Hal 

 
LC50 
 

: 0,06 mg/l (Édsevízi halak)  
 

LC50 
 

: 0,032 mg/l (Tengeri fajok)  
 

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre 
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LC50 
 

: 0,141 mg/l (Daphnia magna; 48 h)  
 

EC50 
 

: 0,141 mg/l (Daphnia magna; 48 h)  
 

EC50 
 

: 0,026 mg/l (Tengeri gerinctelenek.; 48 h)  
 

Krónikus toxicitás 

Hal 

 
NOEC 
 

: 0,04 mg/l  
 

gerinctelen víziállatok 

 
NOEC 
 

: 0,007 mg/l  
 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

M-tényező 

 
M-Faktor ( Akut vizi 
toxicitás ) 
 

: 10  
 

M-Faktor (Krónikus 
Vízi Toxicitás) 
 

: 1  
 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

Perzisztencia és lebonthatóság 

Perzisztencia 

 
Eredmény 
 

: A termék nem biotikus (pl. kémiai vagy fotolitikus) eljárással 
lebontható. 
Bomlás hidrolízissel 
Felezési idő édesvízben < 1 nap 
 

Biológiai lebonthatóság 

 
Eredmény 
 

: A biológai lebonthatóság meghatározásához használt módszerek 
szervetlen anyagoknál nem alkalmazhatók. 
 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

Bioakkumuláció 

 
Eredmény 
 

: log Kow -3,42 (20 °C)  
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  Biológiailag nem halmozódik fel. 
 

12.4. A talajban való mobilitás 

Felületi feszültség 

 
Eredmény 
 

: 82,4 mN/m  
 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

Mobilitás 

 
Víz 
 

: Az anyag vizes környezetben elterjed.  
 

Talaj 
 

: A talajban nagyon mobilis  
 

Levegő 
 

: nem illékony (Henry állandó) 
 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 

 
Eredmény 
 

: A PBT és vPvB kritériumok a REACH rendelet Annex XIII szerint 
nem alkalmazandóak szervetlen anyagokra. 
 

12.6. Egyéb káros hatások 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Termék 
 

: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. A helyi szabályozásnak 
megfelelő különleges tárolás szükséges. A termék nem 
engedhető a csatornába. Érintkezésbe kell lépni a 
hulladékelhelyező szolgálattal. 
 

Szennyezett csomagolás 
 

: Az üres erősen szennyezett csomagolást teljesen ürítsük. 
Újrahasznosítani csak alapos és megfelelő tisztítás után lehet. 
Azon csomagolóanyagok, amelyeket nem lehet tisztítani, 
ugyanolyan kezelést (bánásmódot) igényelnek, mint a termék 
(anyag) maga. 
 

Európai Hulladék 
Katalógus Szám 
 

: Ehhez a termékhez nem lehet hulladék kódot megállapítani az 
Európai Hulladék Katalógus alapján, mivel a meghatározást a 
tervezett használat szabja meg. A hulladék kódot a helyi 
hulladék kezelő segítségével állapítják meg. 
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14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  

14.1. UN-szám 

1791 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

ADR : HIPOKLORIT OLDAT 
RID : HIPOKLORIT OLDAT 
IMDG : HYPOCHLORITE SOLUTION 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

ADR-Osztály 
(Címkék; Osztályba sorolási szabály; 
Veszélyt jelölő számok; Alagutakra 
vonatkozó korlátozások kódja) 

: 8 

8; C9; 80; (E) 

RID-Osztály 
(Címkék; Osztályba sorolási szabály; 
Veszélyt jelölő számok) 

: 8 

8; C9; 80 

IMDG-Osztály 
(Címkék; EmS) 

: 8 

8; F-A, S-B 

14.4. Csomagolási csoport 

ADR : II 
RID : II 
IMDG : II 

14.5. Környezetre veszélyes 

Környezetre veszélyes az ADR szerint : igen 
Környezetre veszélyes az RID szerint. : igen 
Tengeri szennyező anyag az IMDG - kód szerint. : igen 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 

Nem alkalmazható. 

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

IMDG : Nem alkalmazható. 
 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és 
környezetvédelmi előírások/jogszabályok 

 
Egyéb szabályozások :  25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rndelet  a munkahelyek 

kemiai biztonsagarol. 
Munkavédelem:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és 
vonatkozó módosításai és rendeletei. 
16/2001.(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
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2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról 
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet, illetve módosítása [33/2004. 
(IV. 26.) ESzCsM rendelet] a veszélyes anyagokkal és a 
veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól 
 
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 
 
94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a 
csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 
 
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról 
102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokró 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról. 

 

Komponens: Nátrium Hipoklorit , oldat CAS szám 7681-52-9 

 
1451/2007 [Biocidok] EU 
rendelet , I. 
mellékletében l (OJ 
(L453 ) 

:  EK - szám , 231-668-3; Felsorolt 

 
EU. Directive 96/82/EC 
(Seveso II) 

:  Felhasználásra megállapított küszöbmennyiségek 9.cikk: 200 
tonna; Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.; 2. rész: 
Anyagok és készítmények kategóriái amik az 1. részben 
nincsenek kifejezetten megnevezve: 

   Felhasználásra megállapított küszöbmennyiségek 6. és 7. cikk: 
100 tonna; Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.; 2. rész: 
Anyagok és készítmények kategóriái amik az 1. részben 
nincsenek kifejezetten megnevezve: 

 
Bejelentési helyzet 
Nátrium Hipoklorit , oldat:

Rendelet lista Bejelentés Bejelentési szám 
AICS IGEN  
DSL IGEN  
EINECS IGEN 231-668-3 
ENCS (JP) IGEN (1)-237 
IECSC IGEN  
ISHL (JP) IGEN (1)-237 
KECI (KR) IGEN KE-31506 
NZIOC IGEN HSR003698 
PICCS (PH) IGEN  
TSCA IGEN  

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

nincs adat 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk  
 

A H-mondatok teljes szövegére a 2. és 3. részekben utalunk. 
 

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.  
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.  
H335 Légúti irritációt okozhat.  
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.  
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  

 
További információk 
 

A legfontosabb 
szakirodalmi 
hivatkozások és 
adatforrások 

: Ez az MSDS gyártó információk és az ECHA "regisztrált 
anyagok adatbázisa" segítségével készült. 

 
Egyéb információk : Csak szakértők használhatják. Figyelem - A behatást el kell 

kerülni - használat előtt a különleges utasításokat el kell 
olvasni.A fenti információk a jelenlegi legjobb tudásunkon 
alapulnak és a céljuk a termék egészségügyi és biztonsági 
követelmények szempontjából való leírása. Az adatok nem 
képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási 
tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a 
felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások 
ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók 
figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából 
eredő kockázatokra. 

 
|| Átdolgozott szakaszt jelöl. 
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Nr. Rövid cím 

Fő 
felhasz
nálói 

csoport 
(SU) 

Felhasz
nálás 

területe 
(SU) 

Termékka
tegória 

(PC) 

Folyamat 
kategória 
(PROC) 

Környezet
kibocsátá

si 
Kategória 

(ERC) 

Termékka
tegória 

(AC) 
Specifikáció 

1  Az anyag előállítása  3  8 NA 
 1, 2, 3, 4, 
8a, 8b, 9 

 1 NA ES447 

2  

Anyagok és elegyek 

elkészítése és (át-
)csomagolása 

 3  10 NA 

 1, 2, 3, 4, 

5, 8a, 8b, 
9, 14, 15 

 2 NA ES9179 

3  
Felhasználás 

tisztítószerekben 
 3  4  35 

 5, 7, 8a, 
9, 10, 13 

 6b NA ES9191 

4  
Felhasználás 

tisztítószerekben 
 22 NA  35 

 5, 9, 10, 
11, 13, 15 

 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES538 

5  Ipari felhasználás  3 

 4, 5, 
6a, 6b, 

8, 9, 10, 
11 

NA 
 1, 2, 3, 4, 
5, 8a, 8b, 

9, 13, 14 

 6a, 6b, 

6d 
NA ES523 

6  Privát használat  21 NA 
 34, 35, 

37 
NA 

 8a, 8b, 
8d, 8e 

NA ES653 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 1: Az anyag előállítása 

Főbb felhasználói csoportok 
SU 3:  Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok 
ipari létesítményekben való felhasználása 

Végfelhasználás ágazatai 
SU8:  Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a 
kőolajipari termékeket is) 

Folyamat kategóriák 

PROC1:  Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2:  Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval 
PROC3:  Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) 
PROC4:  Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége 
PROC8a:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt 
létesítményekben 
PROC8b:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt 
létesítményekben 
PROC9:  Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, 
a mérési szakasszal együtt) 

Környezeti kibocsátási kategóriák ERC1:  Vegyi anyagok gyártása 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999,999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 
(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz 

A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., Helyi szennyvízkezelés 
szükséges, Az anyag nincs bevezetve a 
szennyvízbe 

Talaj  Az anyag talajba kerülése kizárható 
 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
 

A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 



 

 

 

NÁTRIUMHIPOKLORIT TECHN. 150G/L 
 

 

R6490 / Verzió 15.0 20/36 HU 

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíciós időtartam 
naponta 

8 h 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Testtömeg 70 kg 

Légzéstérfogat 
felhasználási feltétel 
mellett 

10 m3/nap 

Könnyű tevékenység 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Kielégítő mértékű általános szellőzést kell biztosítani (nem kevesebb mint 3 - 5 
légcsere óránként). 
A rendszert ki kell üríteni a berendezés kinyitása vagy karbantartása előtt. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A kibocsájtó forrást be kell fedni 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Veszélyes füst esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Munkavállalók 

 EU RAR 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

Az összes PROC 
esetében 
releváns 

--- 

Dolgozó által 
belélegezhető - hosszú 
ideig tartó - helyi és 
rendszeres 

0,705mg/m3 0,4548 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4 

Általános expozíció 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,540mg/m3 0,1742 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4 

Labortevékenységek 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,252mg/m3 0,081 
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PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4 

Felszerelés 
karbantartása 

Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,480mg/m3 0,155 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

--- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,498mg/m3 0,161 

Kvalitatív értékelés bőrfelületi érintkezés kapcsán. Érintkezés csak baleset miatt lehetséges. Az expozíciós 
becslések rámutatnak az expozíciós elosztás 90. percentilisére. 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Az útmutatás feltételezett üzemi körülményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre 
alkalmazhatónak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szükség a megfelelő telephelyspecifikus kockázatkezelési 
intézkedések megállapításához. 
Az expozíciós értékek az EU 2007-es Kockázkezelési Riportjának klórról szóló részére alapozva 

 

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok 

Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki. 
Gondoskodjon arról, hogy a gázriasztó legyen felszerelve 
Ha a tevékenység időtartama meghaladja az áttörési időt, akkor cseréljen kesztyűt 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 2: Anyagok és elegyek elkészítése és (át-)csomagolása 

Főbb felhasználói csoportok 
SU 3:  Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok 
ipari létesítményekben való felhasználása 

Végfelhasználás ágazatai SU 10:  Készítmények gyártása 

Folyamat kategóriák 

PROC1:  Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2:  Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval 
PROC3:  Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) 
PROC4:  Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége 
PROC5:  Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve 
jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 
PROC8a:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt 
létesítményekben 
PROC8b:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt 
létesítményekben 
PROC9:  Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, 
a mérési szakasszal együtt) 
PROC14:  Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, 
extrudálással, szemcsésítéssel való készítése 
PROC15:  Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák ERC2:  Készítmények előállítása 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999,999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 
(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz 

A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., Helyi szennyvízkezelés 
szükséges, Az anyag nincs bevezetve a 
szennyvízbe 

Talaj  Az anyag talajba kerülése kizárható 
 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
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A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíciós időtartam 
naponta 

8 h 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Testtömeg 70 kg 

Légzéstérfogat 
felhasználási feltétel 
mellett 

10 m3/nap 

Könnyű tevékenység 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Kielégítő mértékű általános szellőzést kell biztosítani (nem kevesebb mint 3 - 5 
légcsere óránként). 
A rendszert ki kell üríteni a berendezés kinyitása vagy karbantartása előtt. 
Biztosítani kell, hogy a mintákat megfelelő zárt rendszerben vagy elszívó 
szellőzés mellett vegyék. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A kibocsájtó forrást be kell fedni 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Veszélyes füst esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Munkavállalók 

 EU RAR 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5, 
PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9, 

--- 

Dolgozó által 
belélegezhető - hosszú 
ideig tartó - helyi és 
rendszeres 

0,705mg/m3 0,4548 
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PROC15 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Általános expozíció 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,540mg/m3 0,1742 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Labortevékenységek 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,252mg/m3 0,081 

PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, 
PROC5 

Felszerelés 
karbantartása 

Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,480mg/m3 0,155 

PROC8a, 
PROC8b, 
PROC9 

--- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, rövidtávú - 
helyi és szisztémás 

0,498mg/m3 0,161 

PROC14 --- 
Munkavállaló - 
belégzéses, hosszantartó 

0,23mg/m3 0,15 

Kvalitatív értékelés bőrfelületi érintkezés kapcsán. Érintkezés csak baleset miatt lehetséges. Az expozíciós 
becslések rámutatnak az expozíciós elosztás 90. percentilisére. 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Az útmutatás feltételezett üzemi körülményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre 
alkalmazhatónak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szükség a megfelelő telephelyspecifikus kockázatkezelési 
intézkedések megállapításához. 
Az expozíciós értékek az EU 2007-es Kockázkezelési Riportjának klórról szóló részére alapozva 

 

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok 

Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki. 
Gondoskodjon arról, hogy a gázriasztó legyen felszerelve 
Ha a tevékenység időtartama meghaladja az áttörési időt, akkor cseréljen kesztyűt 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 3: Felhasználás tisztítószerekben 

Főbb felhasználói csoportok 
SU 3:  Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok 
ipari létesítményekben való felhasználása 

Végfelhasználás ágazatai SU4:  Élelmiszeripari termékek gyártása 

Kémiai termék kategória PC35:  Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket) 

Folyamat kategóriák 

PROC5:  Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve 
jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 
PROC7:  Ipari porlasztás 
PROC8a:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt 
létesítményekben 
PROC9:  Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, 
a mérési szakasszal együtt) 
PROC10:  Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC13:  Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

Környezeti kibocsátási kategóriák ERC6b:  Reaktív segédanyagok ipari felhasználása 

Tevékenység 
Megjegyzés: jelen expozíciós forgatókönyv kizárólag egy, az anyag minőségének 
megfelelő meghatározott felhasználás esetében releváns 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6b 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999,999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 
(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz 

A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., Helyi szennyvízkezelés 
szükséges, Az anyag nincs bevezetve a 
szennyvízbe 

Talaj  Az anyag talajba kerülése kizárható 
 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
 

A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5, PROC7, PROC8a, PROC9, PROC10, 
PROC13 
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Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Magába foglal anyaghányadokat a termékben 25 
%-ig. 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíciós időtartam 
naponta 

8 h 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Testtömeg 70 kg 

Légzéstérfogat 
felhasználási feltétel 
mellett 

10 m3/nap 

Könnyű tevékenység 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Beltéri alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik., A kültéri 
helyszínt magába foglalja beltéri felhasználás legrosszabb esetét 

 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Kielégítő mértékű általános szellőzést kell biztosítani (nem kevesebb mint 3 - 5 
légcsere óránként). 
A rendszert ki kell üríteni a berendezés kinyitása vagy karbantartása előtt. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A kibocsájtó forrást be kell fedni 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Veszélyes füst esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Munkavállalók 

 Továbbfejlesztett REACH eszköz (ART modell) 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

PROC5, 
PROC8a 

--- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - helyi 

1,25mg/m3 0,81 

PROC7 --- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - helyi 

1,20mg/m3 0,77 

PROC9 --- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - helyi 

0,91mg/m3 0,59 

PROC10 --- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - helyi 

1,00mg/m3 0,65 
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PROC13 --- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - helyi 

0,70mg/m3 0,45 

A rövid időtartamú expozíciót magában foglalja a hosszú távú expozíció kiértékelése. Kvalitatív értékelés bőrfelületi 
érintkezés kapcsán. Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Az útmutatás feltételezett üzemi körülményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre 
alkalmazhatónak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szükség a megfelelő telephelyspecifikus kockázatkezelési 
intézkedések megállapításához. 

 

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok 

Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki. 
Gondoskodjon arról, hogy a gázriasztó legyen felszerelve 
Ha a tevékenység időtartama meghaladja az áttörési időt, akkor cseréljen kesztyűt 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 4: Felhasználás tisztítószerekben 

Főbb felhasználói csoportok 
SU 22:  Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, 
oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek) 

Kémiai termék kategória PC35:  Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket) 

Folyamat kategóriák 

PROC5:  Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve 
jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 
PROC9:  Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, 
a mérési szakasszal együtt) 
PROC10:  Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 
PROC11:  Nem ipari permetszórás 
PROC13:  Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 
PROC15:  Laboratóriumi reagens felhasználása 

Környezeti kibocsátási kategóriák 

ERC8a:  Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri 
felhasználása 
ERC8b:  Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri 
felhasználása 
ERC8d:  Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása 
ERC8e:  Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 10% 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 
(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz 

A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., A termék nem engedhető a 
csatornába., Helyi szennyvízkezelés szükséges 

Talaj  Az anyag talajba kerülése kizárható 
 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
 

A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, 
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PROC15 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 10% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíciós időtartam 
naponta 

8 h 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Helyes általános szellőzést kell biztosítani. A természetes szellőzést a az ajtók, 
ablakok stb. biztosítják. Az ellenőrzött szellőzés azt jelenti, hogy a levegő be- 
vagy kiáramlik egy elektromos ventilátor segítségével. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A közvetlen érintezést a vegyszerrel/termékkel/készítménnyel megszervezett 
intézkedésekkel el kell kerülni. 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Személyi védőintézkedéseket csak egy lehetséges expozíció esetén kell 
foganatosítani. 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC11 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 0,05% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A felhasznált mennyiség   0,005 kg  
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíció időtartama 120 min 
A használat gyakorisága 4 Alkalom naponta 

 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Helyes általános szellőzést kell biztosítani. A természetes szellőzést a az ajtók, 
ablakok stb. biztosítják. Az ellenőrzött szellőzés azt jelenti, hogy a levegő be- 
vagy kiáramlik egy elektromos ventilátor segítségével. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A közvetlen érintezést a vegyszerrel/termékkel/készítménnyel megszervezett 
intézkedésekkel el kell kerülni. 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
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intézkedések 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Munkavállalók 

 EASE v2.0 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

PROC11 --- 
Munkavállaló - 
belélegzéses, 
hosszútávú - szisztémás 

0,0017mg/m3 0,0011 

Kvalitatív értékelés bőrfelületi érintkezés kapcsán. Érintkezés csak baleset miatt lehetséges. Az expozíció 
elhanyagolhatónak tekinthető. 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Az útmutatás feltételezett üzemi körülményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre 
alkalmazhatónak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szükség a megfelelő telephelyspecifikus kockázatkezelési 
intézkedések megállapításához. 

 

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok 

Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki. 
Gondoskodjon arról, hogy a gázriasztó legyen felszerelve 
Ha a tevékenység időtartama meghaladja az áttörési időt, akkor cseréljen kesztyűt 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 5: Ipari felhasználás 

Főbb felhasználói csoportok 
SU 3:  Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok 
ipari létesítményekben való felhasználása 

Végfelhasználás ágazatai 

SU4:  Élelmiszeripari termékek gyártása 
SU5:  Textíliák, bőr, prém gyártása 
SU6a:  Fafeldolgozás, fatermék gyártás 
SU6b:  Pép, papír és papíripari termékek gyártása 
SU8:  Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a 
kőolajipari termékeket is) 
SU9:  Finomkémiai termékek gyártása 
SU 10:  Készítmények gyártása 
SU11:  Gumiipari termékek gyártása 

Folyamat kategóriák 

PROC1:  Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen 
PROC2:  Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval 
PROC3:  Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) 
PROC4:  Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége 
PROC5:  Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve 
jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 
PROC8a:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) nem kijelölt 
létesítményekben 
PROC8b:  Anyag vagy készítmény edényekbe/edényekből, nagy 
tartályokba/tartályokból való továbbítása (feltöltés/leürítés) kijelölt 
létesítményekben 
PROC9:  Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, 
a mérési szakasszal együtt) 
PROC13:  Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 
PROC14:  Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, 
extrudálással, szemcsésítéssel való készítése 

Környezeti kibocsátási kategóriák 

ERC6a:  Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari 
felhasználása) 
ERC6b:  Reaktív segédanyagok ipari felhasználása 
ERC6d:  Gyártásszabályozók gyanták, gumiipari termékek, polimerek 
gyártásában, a polimerizációs eljárásban való ipari felhasználása 

Tevékenység 
Megjegyzés: jelen expozíciós forgatókönyv kizárólag egy, az anyag minőségének 
megfelelő meghatározott felhasználás esetében releváns 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a, ERC6b, ERC6d 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 15% 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
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(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., Helyi szennyvízkezelés 
szükséges, Az anyag nincs bevezetve a 
szennyvízbe 

Talaj  Az anyag talajba kerülése kizárható 
 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
 

A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 15% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíciós időtartam 
naponta 

8 h 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 

Feltételezi, hogy a tevékenység környezeti hőmérsékleten történik. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Kielégítő mértékű általános szellőzést kell biztosítani (nem kevesebb mint 3 - 5 
légcsere óránként). 
A rendszert ki kell üríteni a berendezés kinyitása vagy karbantartása előtt. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A kibocsájtó forrást be kell fedni 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Veszélyes füst esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

2.3 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC8a, PROC8b, PROC9 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 5% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 

Feldolgozási hőmérséklet 90 °C 
 

A használat gyakorisága és Expozíciós időtartam 8 h 
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időtartama naponta 

A használat gyakorisága 5 nap/hét 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Expozíciónak kitett 
bőrterületek 

Mindkét kéz 820 cm2 
 

Az érintett dolgozók expozícióját 
befolyásoló további működési 
feltételek 

Belső/külső alkalmazás. 
 

Technikai feltételek és 
intézkedések a diszperzió kézben 
tartására a forrástól a 
munkavállaló felé 

Kielégítő mértékű általános szellőzést kell biztosítani (nem kevesebb mint 3 - 5 
légcsere óránként). 
A rendszert ki kell üríteni a berendezés kinyitása vagy karbantartása előtt. 

 

A szabaddá válás, a diszperzió 
és az expozíció 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Gondoskodjon róla, hogy ne keletkezzenek belélegezhető aeroszolok. 
A felszerelések és a gépek rendszeres ellenőrzése és karbantartása. 
Biztosítsa, hogy a munkát nem fej feletti magasságban végezzék. 
A kibocsájtó forrást be kell fedni 

 

A személyi védelem, higiéne és 
az egészség értékelésére 
vonatkozó feltételek és 
intézkedések 

Szag, gázriadó vagy nem megfelelő szellőztetés esetén viseljen lélegeztető 
felszerelést 
Veszélyes füst esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. 
Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. 
Kémiailag ellenálló kesztyűk viselése szükséges (Hatékonyság: 90 %) 

 

Kockázat-menedzsmenti intézkedések a minőségi kockázatleíráson alapulnak. 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Munkavállalók 

 EU RAR 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

Az összes PROC 
esetében 
releváns 

--- 

Dolgozó által 
belélegezhető - hosszú 
ideig tartó - helyi és 
rendszeres 

0,705mg/m3 0,4548 

Kvalitatív értékelés bőrfelületi érintkezés kapcsán. Érintkezés csak baleset miatt lehetséges. Az expozíciós 
becslések rámutatnak az expozíciós elosztás 90. percentilisére. 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Az útmutatás feltételezett üzemi körülményeken alapul, amelyeknek nem kell minden telephelyre 
alkalmazhatónak lenni; ennélfogva mérlegelésre lehet szükség a megfelelő telephelyspecifikus kockázatkezelési 
intézkedések megállapításához. 
Az expozíciós értékek az EU 2007-es Kockázkezelési Riportjának klórról szóló részére alapozva 

 

A REACH kémiai biztonsági becslésén túl további jó gyakorlati tanácsok 

Egy alkalmas munkahigiéniai standard átültetéséből indulnak ki. 
Gondoskodjon arról, hogy a gázriasztó legyen felszerelve 
Ha a tevékenység időtartama meghaladja az áttörési időt, akkor cseréljen kesztyűt 
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1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe 6: Privát használat 

Főbb felhasználói csoportok SU 21:  Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók) 

Kémiai termék kategória 
PC34:  Textilfestékek, alapozó- és impregnáló szerek 
PC35:  Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú termékeket) 
PC37:  Vízkezelési vegyszerek 

Környezeti kibocsátási kategóriák 

ERC8a:  Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri 
felhasználása 
ERC8b:  Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri 
felhasználása 
ERC8d:  Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása 
ERC8e:  Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása 

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e 

Az anyag egyedülálló szerkezet, Nem hidrofób, Alacsony bioakkumulációs potenciál 

Termék jellemzők 
Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 10% 

 

A felhasznált mennyiség 
Az EU-ban felhasznált 
mennyiség (tonna/év) 

999999 tonna/év 

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Folyamatos expozíció 360 nap/év 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt környezeti tényezők 

A felszíni víz befogadó 
kis sebességgel érkezik 

18.000 m3/d 

Hígítási faktor (folyó) 10 
Hígítási faktor (parti 
területek) 

100 
 

Műszaki feltételek és 
intézkedések a folyamat szintjén 
(forrás) a kibocsátás 
megakadályozására 
Helyszíni műszaki feltételek és 
intézkedések a kibocsátások, 
levegőemissziók csökkentésére 
vagy korlátozására és 
kibocsátások a talajba 
A telephelyről való kikerülés 
megakadályozására/korlátozásár
a szolgáló szervezeti 
intézkedések 

Levegő Az anyag levegőbe jutása kizárható 

Víz 

A környezet veszélyeztetését a(z) az édesvíz idézi 
elő., Ne engedje ki a szennyvizet közvetlenül a 
külső környezetbe., Helyi szennyvízkezelés 
szükséges, Az anyag nincs bevezetve a 
szennyvízbe 

 

Szemétlerakó teleppel 
kapcsolatos intézkedések és 
feltételek. 

Szennyvíztisztító típusa Városi szennyvíz kezelő üzem 
A szennyvízkezelőből 
kiömlő folyási sebesség 

2.000 m3/d 
 

A hulladékok külső kezelésével 
kapcsolatos feltételek és 
intézkedések 

Hulladék kezelés 
Hulladék külső kezelése és ártalmatlanítása a 
vonatkozó helyi és/vagy nemzeti előírások 
figyelembe vételével. 

 

2.2 A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC35: Tisztító sprayk (univerzális tisztító, 
szanitertisztító, üvegtisztító) 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 3% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 
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Gőznyomás 25 hPa 
 

A felhasznált mennyiség 
Használt mennyiség 
eseményenként 

0,005 kg  

 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

Expozíció időtartama 7,5 min 

A használat gyakorisága 4 Alkalom naponta 
 

Egyéb adott műveleti feltételek, 
amelyek befolyásolják a 
fogyasztói expozíciót 

Beltéri alkalmazás. 

Szoba méret 4 m3 

Szellőzési sebesség 
óránként 

0,5 

 

2.3 A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC35 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 0,5% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

A használat gyakorisága 1 Alkalom naponta 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Expozíciónak kitett 
bőrterületek 

Egyik kéz tenyere 420 cm2 

 

Egyéb adott műveleti feltételek, 
amelyek befolyásolják a 
fogyasztói expozíciót 

Beltéri alkalmazás. 

Szoba méret 4 m3 

Szellőzési sebesség 
óránként 

0,5 

 

A fogyasztó védelmével 
összefüggő feltételek és 
intézkedések (pl. viselkedési 
tanács, személyes védelem és 
higiénia) 

Fogyasztói intézkedések 

Viseljen áthatolhatatlan, kémiailag ellenálló 
védőkesztyűt. 

 
 

2.4 A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC34 

Termék jellemzők 

Az anyag koncentrációja 
a keverékben/cikkben 

Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 0,05% 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

A használat gyakorisága 2 nap/hét 
 

A kockázatkezelés által nem 
befolyásolt emberi tényezők 

Expozíciónak kitett 
bőrterületek 

Mindkét kéz 820 cm2 

 

Egyéb adott műveleti feltételek, 
amelyek befolyásolják a 
fogyasztói expozíciót 

Beltéri alkalmazás. 

Szoba méret 4 m3 

Szellőzési sebesség 
óránként 

0,5 

 

A fogyasztó védelmével 
összefüggő feltételek és 
intézkedések (pl. viselkedési 
tanács, személyes védelem és 
higiénia) 

Fogyasztói intézkedések 

Viseljen áthatolhatatlan, kémiailag ellenálló 
védőkesztyűt. 

 
 

2.5 A fogyasztók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PC37 

Termék jellemzők Az anyag koncentrációja Az anyag koncentrációja a termékben: 0% - 0,1% 
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a keverékben/cikkben 

Fizikai forma (a 
felhasználás 
pillanatában) 

 folyékony, mérsékelt illékonyság 

Gőznyomás 25 hPa 
 

A felhasznált mennyiség 
 

2000 ml 
 

A használat gyakorisága és 
időtartama 

A használat gyakorisága 1 Alkalom naponta 
 

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására 

Környezet 

Kvalitatív megközelítés a biztonságos felhasználásra való következtetésre. 

Fogyasztók 

 EU RAR 

Csatlakozó 
forgatókönyv 

Különleges feltételek Expozíciós útvonal Expozíciós szint RCR 

PC34 
Szennyes fehérítés / 
előkezelés 

Fogyasztó - 
belélegzéses, 
hosszútávú - szisztémás 

1,68µg/m³ 0,000108 

PC35 
Kemény felületek 
tisztítása 

Fogyasztó - 
belélegzéses, 
hosszútávú - szisztémás 

1,68µg/m³ 0,000108 

PC34 
Szennyes fehérítés / 
előkezelés 

Fogyasztó - dermális, 
hosszútávú - helyi 

0,035mg/ttkg/nap < 1 

PC35 
Kemény felületek 
tisztítása 

Fogyasztó - dermális, 
hosszútávú - helyi 

0,002mg/ttkg/nap < 1 

--- Ivóvíz, felnőtt 
Fogyasztói, szájon át, 
akut 

0,0003mg/ttkg/nap --- 

--- Ivóvíz, felnőtt 
Fogyasztó, szájon át, 
hosszantartó 

0,003mg/ttkg/nap 0,011 

--- Ivóvíz, gyermekek 
Fogyasztói, szájon át, 
akut 

0,0007mg/ttkg/nap --- 

--- Ivóvíz, gyermekek 
Fogyasztó, szájon át, 
hosszantartó 

0,0033mg/ttkg/nap 0,011 

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós 
forgatókönyv határain belül dolgozik-e 

 

Csak megfelelően képzett személy alkalmazhat igazítási módszereket, melyekkel az expozíciós forgatókönyvben 
meghatározott a működési feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket ellenőrzi 

 

 


