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1.  SZAKASZ Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója 
 

1.1. Termékazonosító 

Kémiai termék típusa : Anyag 

Név : C4 Töredék 

Kereskedelmi megnevezés : C4 Töredék 
 

EU-szám : 649-113-00-2 

EC-szám : 289-339-5 

CAS-szám : 87741-01-3 

REACH regisztrációs szám : 01-2119475607-28 

Termékkód : 19900008 

Helyi termékazonosító : 19900008 

IUPAC : Szénhidrogének, C4 

Kémiai név : Szénhidrogének, C4 
 

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

1.2.1. Azonosított felhasználások 

Fő használati kategória : Ipari felhasználás,Hivatásszerű használat 

Ipari/professzionális felhasználási spec. : Az anyag gyártása 
Anyag szétosztása 
Intermedier termék 
Anyagok és elegyek formulázása és (át)csomagolása 
Polimergyártás 
Felhasználás tüzelő/üzemanyagként 
Felhasználás bevonatokban 
Polimer feldolgozás 

Funkció vagy felhasználási kategória : Üzemanyagok, Intermedier, oldószerek 

1.2.2. Ellenjavalt felhasználások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

SLOVNAFT, a.s. 
Vlčie hrdlo 1 
824 12 Bratislava - Slovakia 
T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759 
slovnaftreach@slovnaft.sk - www.slovnaft.sk 
 

1.4. Sürgősségi telefonszám 

Sürgősségi telefonszám : Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 
Podnikový dispečing 2: ++0421(0)2/4055 2244 
fax: ++0421(0)2/4055 8047 
E-mail: podnikovydispecing1@slovnaft.sk, podnikovydispecing2@slovnaft.sk 

 

Ország Szervezet/Társaság Cím Sürgősségi telefonszám 

HUNGARY Vegyipari Riasztási és Információs Központ 
(VERIK) 
FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  (0-24 órás)  

OLAJMUNKÁS ÚT. 2. 
2433 Százhalombatta 

+36-23-551-909 

HUNGARY Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National 
Institute of Chemical Safety) 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health 
Toxicological Information Service) 

1437 Budapest PO Box 839 
1097 Budapest, Nagyvárad tér 2 

+36-80-20-11-99 

Szlovákia Národné toxikologické informačné centrum 
Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie 

Limbová 5 
833 05  Bratislava 

+421 2 54 77 4 166 

2.  SZAKASZ Veszélyesség szerinti besorolás 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

2.1.1. Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Flam. Gas 1  H220  

Liquefied gas  H280  

Muta. 1B   H340  

Carc. 1A   H350 

 A H-mondatok pontos szövegét lásd 16. bekezdésben. 

2.1.2. Osztályozás az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Nem értelmezhető 
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2.1.3. Az emberi egészségre és környezetre gyakorolt kedvezőtlen  fizikai-kémiai hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

2.2. Címkézési elemek 

2.2.1. Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint 

Veszélyt jelző piktogrammok (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS04 

 

GHS08 

   

Figyelmeztetés (CLP) : Veszély 

Figyelmeztető mondatok (CLP) : H220 - Rendkívül tűzveszélyes gáz 
H280 - Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 
H340 - Genetikai károsodást okozhat (Belégzés.) 
H350 - Rákot okozhat (Belégzés.) 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok (CLP) : P243 - Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni 
P410+P403 - Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó 
P377 - Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan 
megszüntethető 
P381 - Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető 
P202 - Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem 
értette 
P281 - Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező 
P210 - Hőtől, forró felületektől, nyílt lángtól, szikrától távol tartandó. Tilos a dohányzás 

 

2.2.2. Címkézés az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve és a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján 

Nem értelmezhető 
 

2.3. Egyéb veszélyek 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 

3.  SZAKASZ Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 
 

3.1. Anyagok 

Név Termékazonosító  % (w/w) 
Koncentráció 
(tartomány) 

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet 
szerint 

CAS-szám EC-szám 

SN / 289-339-5 / 
Szénhidrogének, C4 

87741-01-3 
  
 

289-339-5 
 

100 Flam. Gas 1, H220 
Liquefied gas, H280 
Muta. 1B, H340 
Carc. 1A, H350 

bután 106-97-8 
  
 

203-448-7 
 

< 71 Flam. Gas 1, H220 

butene, mixed-1-and-2-
isomers 

107-01-7 
  
 

203-452-9 
 

< 59 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

1,3-butadién; 106-99-0 
  
 

203-450-8 
 

< 56 Flam. Gas 1, H220 
Carc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 
Press. Gas 

Isobutane 75-28-5 
  
 

200-857-2 
 

< 41 Flam. Gas 1, H220 

Isobutene 115-11-7 
  
 

204-066-3 
 

< 38 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

Butene 1- 106-98-9 
  
 

203-449-2 
 

< 38 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

propán 74-98-6 
  
 

200-827-9 
 

< 30 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

Diethyl ether 60-29-7 
  
 

200-467-2 
 

< 2 Flam. Liq. 1, H224 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT SE 3, H336 

 

Az R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet.. 

 

3.2. Keverék 

Nem értelmezhető 
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4.  SZAKASZ Elsősegélynyújtási intézkedések 
 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 

Elsősegélynyújtás általános : Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz 

Nagy koncentrációban fojtó hatású, az oxigénhiány végzetes következményekkel járhat 

A folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

A balesetet szenvedett személyek mentésének megkísérlése előtt különítse el a területet minden 
lehetséges gyújtóforrástól, beleértve az elektromos áram kikapcsolását. 

Zárt helyre történő belépés előtt gondoskodjon megfelelő szellőzésről és ellenőrizze, hogy a 
légkör biztonságos és belélegezhető-e. 

Ügyeljen önmaga védelmére az anyaggal való szennyeződés elkerülésével. 

Használjon jóváhagyott túlnyomásos levegős légzőkészüléket teljes arcmaszkkal 

A szennyezett anyagnak kitett beteg(ek)et távolítsa el a veszélyes területről. 

Forduljon orvoshoz - 

mutassa meg a biztonsági adatlapot vagy címkét, amennyiben ez lehetséges. 

Elsősegélynyújtás belélegzés után : A sérültet a lehető leggyorsabban vigye friss levegőre. 

A sérültet ne hagyja felügyelet nélkül. 

A sérültet tartsa melegen és pihentesse. 

Helyezze a gyógyulást elősegítő helyzetbe. 

Azonnal forduljon orvoshoz. 

Nehéz légzés esetén adjon oxigént, amennyiben lehetséges vagy alkalmazzon mesterséges 
szellőzést. 

A szív leállása (pulzus elmaradása) esetén alkalmazzon kardiopulmonális újraélesztést. 

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést 
követően 

: Ne távolítsa el a fagyás miatt tapadó ruházatot. 

A szóban forgó területet azonnal öblítse le bő vízzel 

folytassa legalább 15 percig 

Fagyási sérülés esetén (a bőr fehéredése vagy pirosodása, illetve égő- vagy bizsergő érzés), az 
érintett területet ne dörzsölje, masszírozza, s ne nyomja meg. 

A sérültet azonnal küldje kórházba. 

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést 
követően 

: Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, s ez könnyen megtehető 

A szemet öblítse ki bő vízzel legalább 10-15 percig, a szemhéjakat tartsa széthúzva az alapos 
öblítés érdekében 

Fagyási sérülés jelei, fájdalom, daganat, könnyezés vagy fénykerülés fennmaradása esetén 
vagy nagy nyomású áramlás okozta sérüléskor a beteget egészségügyi szakintézményben kell 
ellátni. 

Elsősegélynyújtás lenyelés után : Nem tekintendő valószínű expozíciós útnak - az ajkak és száj fagyási sérülésére kerülhet sor a 
folyadékkal való érintkezés esetén. 

 

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

Tünetek/sérülések belélegzés után : A nagy koncentrációban az expozíció fulladást okozhat az oxigénhiány miatt. 

Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést 
követően 

: A folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést 
követően 

: A folyadékállapotú termékkel való érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. 

 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Egyszerű fojtó hatású gáz normál hőmérsékleten és nyomáson.  

Nincs konkrét ellenméreg.  

A folyékony halmazállapotú termékkel való érintkezés esetén végezzen fagyási sérülésre vonatkozó kezelést. 

5.  SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 

A megfelelelő oltóanyag : Vízköd (csak képzett személyzet). Száraz por, poroltó készülékek töltete. Szén-dioxid. Hab (csak 
képzett személyzet). Homok vagy föld. 

Alkalmatlan oltószer : Ne irányítson vízsugarat közvetlenül az égő termékre. Kerülje hab és víz egyidejű alkalmazását 
ugyanazon a felületen, mert a vízmegszünteti a habot. 

 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűzveszély : rendkívül gyúlékony gáz. Tűz/hőség esetén:a robbanásveszély nagyobb mint a tűzveszély. 

Robbanásveszély : Hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására meggyulladhatnak. 

Reakciókészség : A jelen anyag stabil a szokásos körülmények között környezeti hőmérsékleten, s amennyiben a 
környezetbe kibocsátásra kerül. 
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5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 

Oltási szabály : Bár egyéb tűzoltószerek használhatók, kevésbé hatékonynak tekinthetők a mélyen égő és 
parázsló tüzek esetén. 

Védőintézkedések : Nagy méretű tűz esetén, zárt vagy rosszul szellőzött helyeken viseljen teljesen tűzálló 
védőruházatot és önálló légzőkészüléket (SCBA) teljes arcmaszkkal túlnyomásos üzemmódban. 

Egyéb információk : A tökéletlen égés során valószínűleg a levegőben szállított szilárd és cseppfolyós részecskék, 
gázok (köztük szén-monoxid is) komplex keveréke jön létre. Légzési problémák vagy szédülés a 
termék forró gőzeivel történő túlzott érintkezés esetén. 

6.  SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében 

Védőfelszerelés : önálló légzőkészülék (SCBA) használható a kiömlés terjedelme és az expozíció előrelátható 
mértéke szerint. 

Vészhelyzeti tervek : A termék kiömlése során nagy térfogatú, fokozottan tűzveszélyes gáz fejlődik, amely a levegőnél 
nehezebb és alacsony területeken gyűlik össze. 

Amikor a H2S veszélyes mennyiségeinek jelenléte a kiömlött termék körül gyanítható vagy 
bizonyított, további vagy különleges lépések lehetnek indokoltak, beleértve a hozzáférés 
korlátozását, különleges védőberendezés és eljárások alkalmazását és a személyzet képzését 

A szivárgást a forrásánál állítsa meg vagy kerítse körül, amennyiben ez biztonságosan 
megtehető. 

Kerülje el a kibocsátott anyaggal való közvetlen érintkezést 

Maradjon széllel szembeni helyzetben 

Az illetéktelen személyeket tartsa távol a kiömlött anyag területétől. A veszélyelhárító 
személyzetet riasztani kell 

Csak akkor lépjen be a területre, ha ez feltétlenül szükséges. 

Éghetőgáz-detektor használható a gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétének ellenőrzésére. 

Távolítson el minden gyújtóforrást, amennyiben ez biztonságos (pl. elektromosság, szikra, tűz, 
láng 

Ha szükséges, értesítse az illetékes hatóságokat az összes, vonatkozó rendszabály szerint. 

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében 

Vészhelyzeti tervek : az ajánlott intézkedések a szóban forgó anyagra vonatkozó legvalószínűbb kiömlési 
forgatókönyveken alapulnak. 

 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 

Állítsa meg a szivárgást amennyiben ez biztonságosan megtehető 

A termék kiömlése során nagy térfogatú, fokozottan tűzveszélyes gáz fejlődik, amely a levegőnél nehezebb és alacsony területeken gyűlik össze. 

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről zárt területek esetén, különösen föld alatti területeken. 

A folyékony termék vízbe való kiömlése valószínűleg a termék gyors és teljes elpárolgását okozza. 

Szigetelje el a területet és küszöbölje ki a hajókra és más szerkezetekre leselkedő tűz- és robbanásveszélyt, figyelembe véve a szél irányát és 
sebességét, amíg a termék teljes diszpergálása meg nem történik. 

akadályozza meg, hogy a termék csatornába, folyóvízbe vagy egyéb víztestbe hatoljon. 
 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Egyéb információk : Csak szikramentes eszközöket használjon. 
 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el. 

Lásd még 8. fejezet (Személyes védőfelszerelés) és 13. fejezet (hulladékelhelyezés). 

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

A biztonságos kezelésre irányuló 
óvintézkedések 

: Gőzök és levegő robbanóelegyének kockázata. Értékelni kell a tartályok fejrészeiben, zárt 
területekben, termékmaradékban, tartályhulladékokban és szennyvízben lévő kénhidrogén 
jelenlétéből, valamint a véletlen kibocsátásból következő belélegzési kockázatot; ennek alapján 
lehet dönteni a helyi adottságoknak megfelelő intézkedésekről. Vegye tekintetbe a műszaki  

 

  előrehaladást és a folyamatok korszerűsítését (beleértve az automatizálást) a kibocsátások   
   kiküszöbölése érdekében. Karbantartás előtt, ahol csak lehetséges, tisztítsa/öblítse ki a 
   berendezést. Mérlegelje kockázatalapú egészség-felügyelet szükségességét. Az összes  
   biztonsági intézkedést rendszeresen felül kell vizsgálni és szinten kell tartani. A termék  
   használata közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon. Csak szabad levegőn vagy jól  
  szellőző területen használja. Kerüljön el minden gyújtóforrást, oxidálószert, klórt, sósavat vagy  
  hidrogén-fluoridot. A sztatikus elektromosság ellen foganatosítson óvintézkedéseket. A       
  tárolótartályok belső szerkezetének tisztítását, vizsgálatát és karbantartását csak megfelelően 
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 felszerelt és képzett személyzet végezheti a nemzeti, helyi vagy vállalati előírások szerint. Az 
üres konténereket körültekintéssel kezelje; a gőzök maradéka gyúlékony lehet. Ne végezzen 
hegesztést, forrasztást, fúrást, vágást vagy hasonló műveleteket a konténereken vagy 
közelükben. A gőz a levegőnél nehezebb. Óvakodjon a gödrökben és zárt helyen történő 
felhalmozódástól. Olyan csővezetéket és berendezéseket használjon, amelyek a várható 
nyomással szemben ellenállóak. A visszaáramlás megakadályozása érdekében használjon 
visszacsapó szelepet vagy egyéb védőeszközt. Ügyeljen arra, hogy betartsák  a tűzveszélyes 
anyagok kezelésére és tárolására vonatkozó  összes előírást. Az öblítővizet a helyi és nemzeti 
rendszabályok szerint ártalmatlanítsa. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Műszaki intézkedések : A termék használata közben ne egyen, igyon és ne dohányozzon. Karbantartás vagy 
állagmegőrzés céljára a leürített tartályokat ki kell tisztítani, és inert gázpárna (pl. nitrogén) alatt 
tartani. 

Tárolási körülmények : Csak a mellékelt palackokban vagy a jóváhagyott edényzetben tárolja. A gázpalackokat 
függőleges helyzetben kell rögzíteni, s csak rögzített helyzetben szabad szállítani jól szellőzött 
járművel vagy kézi targoncával. A felnyitott gázpalackokat körültekintően újra le kell zárni és 
függőleges helyzetben kell tartani. 

Tárolási terület : Kijelölt hűvös és jól szellőző helyen tárolja. 

Különleges csomagolási előírások : Napfénytől védje. 
 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Mindegyik gyártási helyszínen rendelkezésre áll a megfelelő helyszíni dokumentáció a biztonságos kezelési intézkedések alátámasztására, 
beleértve a műszaki, adminisztratív és személyes védőberendezésekre vonatkozó intézkedéseket a kockázatalapú irányító rendszerek szerint. 

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
 
 

SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4      (87741-01-3) 

European Union IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³  1,3-butadién 

European Union IOELV TWA (ppm) 11 ppm  1,3-butadién 

European Union IOELV STEL (mg/m³) 25 mg/m³  1,3-butadién 

European Union IOELV STEL (ppm) 55 ppm 1,3-butadién 
 

DNEL  : 2,21 - 1530 mg/m³ 
 

8.2. Az expozíció ellenőrzése 

Megfelelő műszaki ellenőrzés : Ne szálljon be  üres tárolótartályokba, amíg az oxigén koncentrációját meg nem mérték. 
Gondoskodjon róla, hogy a biztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálják és szinten 
tartják. 

Egyéni védőfelszerelés : Kesztyű. Védőszemüveg. 

  

Védőruházat készítésére alkalmas anyagok : Védõruházat. Hõ és láng ellen védõ ruházat (EN ISO 11612). 

Kézvédelem : Viseljen (az EN374 szerint tesztelt) kémiailag ellenálló kesztyűt, a konkrét tevékenységre 
vonatkozó képzés elvégzése mellett. 

Szemvédelem : Védőszemüveg. 

Bőr- és testvédelem : a szokásos antisztatikus munkaruhák rendszerint elégségesek. 

Légutak védelme : Hordozható, zárt rendszerű, sűrített oxigénes vagy sűrített oxigénes-nitrogénes típusú 
légzésvédő készülékek (EN 145). 

Hőhatás elleni védelem : Normális körülmények között nem történik meg. 

Környezeti expozíció-ellenőrzések : A végtermékeket zárt konténerekben (pl. ömlesztett tartályok, dobok, kannák) tárolja. Szükség 
esetén használjon gőzvisszanyerő eszközöket. Az illékony szerves anyagokat tartalmazó 
hulladékokat biztonságosan zárt konténerben (pl. tárolótartályok, átmeneti konténerek, hordók) 
tárolja. 

Felhasználói expozíció korlátozása és 
felügyelete 

: Mindegyik gyártási helyszínen rendelkezésre áll a megfelelő helyszíni dokumentáció a 
biztonságos kezelési intézkedések alátámasztására, beleértve a műszaki, adminisztratív és 
személyes védőberendezésekre vonatkozó intézkedéseket a kockázatalapú irányító 
rendszerek szerint. 

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ 
 

Külső jellemzők : Folyadék gáznyomás alatt. 

Halmazállapot : Gáz 

Szín : Színtelen. 

Szag : szagtalan. 
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Dermedéspont / Folyáspont. : -108,9 °C 

Forrásponttartomány : - 4,47 °C 

Lobbanáspont : - 85 °C 

Robbanási határértékek (térf %) : 1,1 - 10 térf. % 

Relatív gőznyomás 20 °C-on : 2,435 

Sűrűség : 0,59 kg/m³ 

Vízoldhatóság : 39 g/100 cm³ 

Viszkozitás : nem releváns végpont 
 

9.2. Egyéb információk 

Minimum gyújtási energia : 0,125 mJ 

A termék minőségére vonatkozó esetleges további információk a termék műbizonylatán kerülnek feltüntetésre. 

10.  SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. Reakciókészség 

A jelen anyag stabil a szokásos körülmények között környezeti hőmérsékleten, s amennyiben a környezetbe kibocsátásra kerül. 
 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál feltételek mellett stabil. 
 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Az erős oxidálószerekkel (peroxidok, kromátok stb.) való érintkezés tűzveszélyt okozhat. 
 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hő, szikra, sztatikus elektromosság vagy láng hatására meggyulladhatnak. 
 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

A nitrátokat vagy egyéb erős oxidálószereket (pl. klorátok, perklorátok, folyékony oxigén) tartalmazó keverék robbanóelegyet képezhet. 
 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

A (tökéletlen) égés során valószínűleg a szén, kén és nitrogén oxidjai fejlődnek, valamint ugyanazon elemek egyéb, meghatározatlan szerves 
vegyületei. Normál körülmények való tárolás esetén nincs bomlás. 

11.  SZAKASZ Toxikológiai adatok 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Csírasejt-mutagenitás : Genetikai károsodást okozhat (Belégzés.). 

Rákkeltő hatás : Rákot okozhat (Belégzés.). 
 

 
 

SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4 (87741-01-3) 

LD50 szájon át, patkány > 5300 mg/kg folyamok 
 
 

 

12.  SZAKASZ Ökológiai információk 
 

12.1. Toxicitás 
 

 
 

 SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4 (87741-01-3) 

LC50 halak 1 24,11 - 147,54 mg/l    QSAR methode 

EC50 Daphnia 1 7,02 - 69,43 mg/l        QSAR methode 

EC50 más vízi szervezetekre 1 7,71 - 16,5 mg/l          QSAR methode 
 

 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
 

 

12.3. Bioakkumulációs képesség 
 
 

SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4 (87741-01-3) 

Log Kow 1,09 - 2,8 

Bioakkumulációs képesség Az n-octanol/víz elosztási koefficiens alapján az organizmusokban említésre méltó felhalmozódás nem várható. 
 

 

12.4. A talajban való mobilitás 
 
 

SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4 (87741-01-3)   

A talajban való mobilitás nem megfelelő 
 

 

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
 
 

SN / 289-339-5 / Szénhidrogének, C4 (87741-01-3) 

A PBT értékelés eredményei </ Szénhidrogének, C4 1,3 buta-dién> 0,1%-a nem tekinthető PBP / vPvB 
 

 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre 
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13.  SZAKASZ Hulladékezelési szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Regionális jogszabályok (hulladék) : AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/98/EK IRÁNYELVE 
(2008. november 19.) 
a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről. 

Szennyvíz ártalmatlanítási ajánlások : Nem alkalmazható, mivel nem történik kibocsátás a szennyvízbe. A talajkibocsátás 
szabályozása nem lehetséges, mivel nincs közvetlen kibocsátás a talajba. 

Hulladék ártalmatlanítási ajánlások : A kiömlött anyagot azonnal tisztítsa fel és a hulladékot biztonságosan ártalmatlanítsa. A 
szennyvízkibocsátás szabályozása nem lehetséges, mivel nincs közvetlen kibocsátás a 
szennyvízbe. A hulladékot vagy használt zsákokat/konténereket a helyi rendszabályok szerint 
ártalmatlanítsa. 

Ökológia - hulladékanyagok : Nincs különleges előírás. 
 

14.  SZAKASZ      Szállítási információk 
 

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint 

ADR RID ADN IMDG IATA 

14.1. UN-szám 

1010 1010 1010 1010 1010 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés 

BUTADIÉNEK ÉS 
SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT, 

amelynek gőznyomása 70 
°C-on nem haladja meg az 
1,1 MPa-t 

(11 bar-t) és sűrűsége 50 
°C-on legalább 0,525 kg/l 

BUTADIÉNEK ÉS 
SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT, 

amelynek gőznyomása 70 
°C-on nem haladja meg az 
1,1 MPa-t 

(11 bar-t) és sűrűsége 50 
°C-on legalább 0,525 kg/l 

BUTADIÉNEK ÉS 
SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT, 

amelynek gőznyomása 70 
°C-on nem haladja meg az 
1,1 MPa-t 

(11 bar-t) és sűrűsége 50 
°C-on legalább 0,525 kg/l 

BUTADIÉNEK ÉS 
SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT, több mint 
40% butadiént tartalmaz 

 

BUTADIÉNEK ÉS 
SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT 

Fuvarokmány leírása 

UN 1010 BUTADIÉNEK 
ÉS SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT, 2.1, (B/D) 

 

UN 1010 BUTADIÉNEK 
ÉS SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT,  2.1 

 

UN 1010 BUTADIÉNEK 
ÉS SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT,  2.1 

UN 1010 BUTADIÉNEK 
ÉS SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT,  2.1 

UN 1010 BUTADIÉNEK 
ÉS SZÉNHIDROGÉN 
KEVERÉKE, 
STABILIZÁLT,  2.1 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) 

2.1 

 

2.1 

 
 

2.1 2.1 

 

2.1 

 

14.4. Csomagolási csoport 

Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem értelmezhető Nem értelmezhető 

14.5. Környezeti veszélyek 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 
Tengeri szennyező anyag 
: Nem 

Környezetre veszélyes : 
Nem 

14.6. Osztályozási kód: 

2F  2F  2F    

14.7. Veszélyt jelölő számok (Kemler szám) 

239 239    

14.8. Kiegészítő információ 

Alagút kód (ADR) : B/D   Kék kúpok/fények száma 
(ADN) : 1 

EmS-szám (tűz) : F-D 

EmS-szám (kiömlés) : S-U 

Csomagolási utasítás 
utasszállító és 
teherszállító repülőgépen 
(IATA) : TILOS 

Csomagolási előírások 
csak teherszállító 
repülőgépen (IATA) : 200 

 

 

További információk nem állnak rendelkezésre 
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15. SZAKASZ    Szabályozással kapcsolatos információk 
 

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

15.1.1. EU-előírások 

Engedélyezések és/vagy Alkalmazási korlátozások (Annex XVII): 

------ 3. Az 1999/45/EK irányelv szerint veszélyesnek minősülő, vagy a(z) 1272/2008/EK rendelet I. 
mellékletében meghatározott következő veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére 
vonatkozó kritériumoknak megfelelő folyékony anyagok vagy keverékek 

Diethyl ether - Isobutene - butene, 
mixed-1-and-2-isomers - Butene 
1- 

------ 40. 1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes gázként, 1., 2. vagy 3. kategóriájú tűzveszélyes folyadékként, 
1. vagy 2. kategóriájú tűzveszélyes szilárd anyagként besorolt anyagok, 1., 2. vagy 3. kategóriájú, 
vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek, 1. kategóriájú piroforos 
folyadékok vagy 1. kategóriájú piroforos szilárd anyagok, függetlenül attól, hogy az 1272/2008/EK 
rendelet VI. mellékletének 3. részében szerepelnek-e. 

C4 Raffinate 1 - 1,3-butadién; - 
Diethyl ether - Isobutene - butene, 
mixed-1-and-2-isomers - Butene 
1- - propán - bután - Isobutane 

 

15.1.2. Nemzeti előírások 

Regionális jogszabályok : 1993. évi XCIII. Törvény 

a munkavédelemről,2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM 

együttes rendelet  a munkahelyek kémiai biztonságáról,44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól,AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

1272/2008/EK RENDELETE 

(2008. december 16.) 

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról(CLP),Az Európai 

Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete 

(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 

korlátozásáról (REACH),AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2037/2000/EK 

RENDELETE 

(2000. június 29.) 

az ózonréteget lebontó anyagokról,AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 689/2008/EK 

RENDELETE 

(2008. június 17.) 

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról,AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS 850/2004/EK RENDELETE 

(2004. április 29.) 

a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról 

A BIZOTTSÁG 605/2014/EU RENDELETE   

(2014. június 5.)   

az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a horvát nyelvű figyelmeztető és óvintézkedésre 
vonatkozó mondatokkal való kiegészítése, valamint a műszaki és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából történő módosításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE 

(2015. május 28.),  

a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

 
 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

Kémiai biztonsági értékelés :  Ez az anyag anyagbiztonsági szempontból besorolásra került. 

16. SZAKASZ         Egyéb információk 
 

Módosított információk : Biztonsági adatlap aktualizálta rendelet szerint az EU nem. 2015/830 

Adatforrások : LOA regisztrációs dosszié.. 

Betanítási útmutatások : Az anyag első kezelése, tárolása és használata előtt a dolgozókat informálni kell. 
 

Az R-, a H- és az EUH-mondatok teljes szövege:: 

------ Acute Tox. 4 (Oral) Akut  toxicitás (lenyelve) Kategória 4 

------ Carc. 1A Rákkeltő Kategória 1A 

------ Flam. Gas 1 Éghető gázok 1. kategória 

------ Flam. Liq. 1 Tűzveszélyes folyadékok Kategória 1 

------ Liquefied gas Gázok, nyomás alatti cseppfolyósított gázok 

------ Muta. 1B Csírasejt mutagenitás Kategória 1B 

------ Press. Gas Nyomás alatt álló gázok 

------ STOT SE 3 Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció kategória 3 

------ H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz 
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------ H224 Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz 

------ H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat 

------ H302 Lenyelve ártalmas 

------ H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat 

------ H340 Genetikai károsodást okozhat 

------ H350 Rákot okozhat 
 

Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok (CLP): 

 - P243  Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni 

 - P410+P403  Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó 

 - P377  Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető 

 - P381  Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető 

 - P202  Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette 

 - P281  Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező 

 - P210  Hőtől, forró felületektől, nyílt lángtól, szikrától távol tartandó. Tilos a dohányzás 

 

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok tájékoztató 
jellegűek, nem képezik szerződés, vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. 

 


