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ELASTIQ™      
 
A Chemtura Corporation kéri a jelen Biztonságtechnikai adatlap átvev�jét, hogy gondosan tanulmányozza azt át, és ily 
módon ismerkedjen meg a szóban forgó termék esetleges veszélyeivel. A biztonság érdekében Ön köteles (1) értesíteni 
a saját alkalmazottait, ügynökeit és alvállalkozóit a jelen Adatlapban foglalt tudnivalókról, (2) minden egyes vev�jének 
az Adatlap egy másolatát a termék mellé átadni, valamint (3) felkérni a vev�it arra, hogy maguk is tájékoztassák saját 
alkalmazottaikat és ügyfeleiket. 
 
1.   A  HATÓANYAG / KÉSZÍTMÉNY  ÉS  A  VÁLLALAT  AZONOSÍTÁSA 
 
A készítmény megnevezése: ��������	
 	

����������	�
��������� 
��	�	�������������	����������������	�����	������		
��	�	����������	�������	����� ��������!	���"�������#	

 	

A hatóanyag / készítmény rendeltetése: $� ��%���	%���!	����	&#��'%������%�	������������(	
 	

A vállalat megnevezése: )��#����	���� �	*���	+�%,�������%�	-�!����� �	
�..	/��� ���	
0�12��	3�	45"	
6������7		&4	8	�(	.9:	:4.	
-��7								&4	8	�(	.9:	:�::	

  	

Sürg�sségi hívószám: �%�����%;%,�	 6��������%����!%���	 6�<�������!	 =���%����	
&�66=�(7	
																4	9	>�	�??	�	�@�����#	
																&4	8	�(	
:4	��>	
6�1����	�;�%'���%�	�21!���#7		
																	

	>9	:4>	9.>>	

 
2 .  Ö S S Z E T É T E L  /  T U D N I V A L Ó K  A Z  A L K O T Ó R É S Z E K R � L 
 
Alkotórész CAS-szám EC-szám Súly% Veszély Veszélyjelzés(ek) 
      

$������������	��������
��������	�����	�����	

	 	 
��	 A�	
B.4	
B.:	
B.9	

C����������	�������	 .
.?9����	 	 ��	8	��	 A�	 B.4	
B.9	

D�� �����%�����	
& �� �����>�����	
#���������"����(	

�:����4	 >�..9�	 ��	8	��	 	 	

      

 
A pontosan nem azonosított alkotórészek nem tekinthet�k a hatályos jogszabályok szerint veszélyes 
anyagnak/vagy nem védjegyezettek, illetve koncentrációjuk a készítményben nem éri el azt a 
mértéket, amely felett jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál figyelembe kell venni.
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3.  A  VESZÉLYEK  AZONOSÍTÁSA 
 

EU veszélyjelek:                                         A��

                           
                                           E������21	

 
Egészségügyi veszélyek: B.45.:5.9	8	=��#�	��	�'���%��!	�����3�	��%��<�	�	��%�������	
  

Környezeti veszélyek: F�#	<��@����@�����	
  

T�zveszélyesség: F�#	<��@����@�����	
 
4.  ELS�SEGÉLYNYÚJTÁS - INTÉZKEDÉSEK 
 
Általános tudnivalók: G	���;����	�������	��1��2����	��	�	1�����,	��������!��	

G�	�������,��'�@��	���������	��	��������	�������	��	����	1����	��	��	3<�!��	
���������	��'��	#�%	����	�����2�����	
H����������	 1�%,	 %@�"�@�	 ���� �����	 ��1'	 ����%%%��	 ���,������	 �������	
1�%,	�����	���,���	��1������	��#	������I	
G#���,����	 #��%�����	 �;�����	 <������������	 1�%,	 #��%����	 %,��3<�	
#��;�	����	�������	�21<���	��1���	��	#�������	#�%	�	����2�#��,	"2#��<���	
�����1�	��������%�	������ <���	
)������J	 ���1����	 �	 �� "�������	 �%�����%;%,�	 6��������%����!%���	
6�<�������!	=���%�������	&�66=�(	���������7	
4	9	>�	�??	1�%,	&4	8	�(	
:4	��>	

  

A szer okozta tünetek: G	�'���	�������!�	G	���#��	��	�	��%������	��%��<��	
  

A szer belégzése esetén: E�%��<�	�	��%�������	G	������%����'�	�@�@%���	#�������	�,��#�������	��	�	
��%�'��������	������"�!<�	�� ���	����		
G	 ���;����	 �	 ��������	 �@��,�����'�	 �����	 ��1�%'��	 ����	 1�����	 ��	
�,�%���#���	����	��������		
*�%����	�������%	������	#�������%��	����%�������	��;���%���		
G������	��1���	����	�21��I	

  

A szer  szembe kerülése 
esetén: 

=��#��%��!	�����3�		
6�����	 �������	 �	 ���#��<����	 �����3�1��	 ���#@��2�'	��������	 1�%,	 ������	
12����	��%�����	��	 ��"��	�������;�	@��@%����	����	�	���#��	&;%,��1�	�����	
��%,	 �	 �����,!	 12�	 ��	 ���;�������	 ����	 �	 #����	 ����������	 ���#��(	 �	
���#%��,!	������!	#��%�����	�@�����		
G������	��1���	����	�21��I	

  

A szer b�rre kerülése 
esetén: 

/'���%��!	�����3�		
G	�����,������	������!����	���������	��	����	1�����		
G	�'��	�������	 ���,!12����	 ��	 ����	 @��2����	 ��	 ���  ����	 12����	 ��� ����	
#�%	����	#����	��	��������	�'����;������		
K�1�����	����	��������I	
E�#�����	������������	��'��	��	����	�����2����	�	�����,�����	����������	

  

A szer lenyelése esetén: G	���,����	�@1����������	���,��%��	��	���,��	�@1��������	���	
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0��,�����	�����I		
0�	 �	 ���;��	 ���������	 1���	 �	 ���<;��%��	 ��� ����	 @��2��;�	 ��	 12����	 ��	
������	���	1����	��������	1����	��1����	�������	#���%��	��	�,�%���#����		
G�	 ���#�������5@���������	 ���;�����	 ���<��	��	 ��	 ��<���	 ��##���	"���	
���,���;�	��������%���	������!	���1'	���,������		
G������	��1���	����	�21��I	

  

Javaslat a kezel�orvosnak: F��"�	� �"�����	�����!��#��	
G	�;�����	��� <��	�����<��	��	�����#�����	��#�%��!5���%���2�'	���������	

 
5.  T�ZVÉDELMI  INTÉZKEDÉSEK 
 
T�zveszélyesség: F�#	<��@����@�����	
  

Lobbanáspont: 	
  

Veszélyes égéstermékek: C%��	 �@����	 �������!	 ��	 #��%��'	 �����3�	 �����#�����	 ���%3	 �;��%����	
������������	

  

Behatás veszélye: F�#	��#����	
  

T�zoltási eljárások: +�%	 ����	 ������,�����	 ��%,	 �	 �J��������	 ��������	 �����,!	 ���!12�	
�������,�������	�	�����������	���,!����	��1����	1�%,	�%,��	12����,������	
&��	 �����,!	 1������	 ��;���%	 ������	 #�%	 ����	 �@���(L	 ��	 ��	 #�%��	
���@1��������	��������������	�����2����	����	��	���������	���!��%�����	

  

Véd�felszerelések t�zoltók 
részére: 

�%���	������	�����'	1�%,�������!	1��'��������	���<��	�J����!	������������	
H����!	��%�'����;���� 

  

Megfelel� oltóanyagok: =���������	&)K>(	
G	 ����	 �J�	 ���������	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 ������,���	 12��@����	
 ��#����1�	�J����	�����	��	���'�	��	�#�����	��#	���;����	�	�J�	1�%,	�	
����	������	���� 

  

Alkalmatlan oltóanyagok: F�#	��#����	
  

Megjegyzés: +���������	%,3<�!�������	��	����	��1��2�����		
G	 1��'��������������	 ��#	 ���������'	 ���#��,����	 ��1��2����	 ��	 �	 �J�	
���,��2���'�I	

  

 
6.  ÓVINTÉZKEDÉSEK  BALESET  ESETÉN 
 
Személyi óvintézkedések: G	%,3<�!	��,�%����	��1��	����	��������		

+�%�����'	#�����J	 �����'����'�	 ����	%����������	&��	��	��#	 �������%���	
����	9�	 ���(�		
$��;���	����	�	�������	1��!	�����,��'�����	��	���#��,�	1��'���������������	
����	1������	&����7	9�	 ���(�		
G�	�#�������	��	���������	��1��	����	��������	

  

Környezetvédelmi 
óvintézkedések: 

+�%	 ����	������,�����	��%,	�	 ����	�������,�������	�	"����������	1�%,	
12����,������	 &�	 ��@#�@��	 �����	 ��;���%	 ������	 #�%	 ����	 �@���(L	 ��	 ��	
#�%��	���@1��������	��������������	�����2����	����	�	12�;%,�	���!��%�����		
+�%	����	������,����	�	����<�����,��'�����	

  



 

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 
 

Elastiq™ 
Verzió: 1-Hu-LBK  

4. oldal, összesen: 9 
 

 4 

Eltakarítási módszerek: 0�	��	��	�#����	�� ��2"�!	1�����,�	����;�	#�%�����'�	#�%	����	��;������	
�	���1��%����		
G	 ��%,���	 ��@#�������	 ���������!	 %��������	 1�%,	 #��	 ��#	 ��������'	
��,�%�����	�@�;�	����	������	��	�����#��	������,����	����	�������1���,3����		
�%,��	 ����������	 �����1�	 ������	 ��@#������	 �	 �����	 #�%�����'	
���,��'��,�%%��	 ������	��#������	�'��%%���	�J���� �����	1�%,	�@�����	����	
����������	 �������	 1�%,	 �������!������L	 ��	 ���,���	 ��,�%��	 �	 ��������%��	
�����#�����2���	1�%���	�� �����	�����#��	������,����	����	���,����	&����7	�.�	
 ���(	�	�@��,����	�������,��'�������	�����;����	"��<��!��		
���	�@1��'��	��	��������	���;�����	��#��%��	�����2�!�������	��	12����	���	����	
#�����	
G	 ���,�5��#����	 ��'2��������	 #�%�����'��	 %����������	 ����	 �	
�����,��'�'��	 ��,�%��	 ��������J	#�%��##��2�����'��	1�%,	�	1�����,��	
��,�%��	%,J<�'���,���	�@����'	�����2�����!��		

 
7.  KEZELÉS  ÉS  TÁROLÁS 
 
Kezelés: M����������	 ����	 ���!��	 ��%,	 ��	 �� ��2"�!	 #���#������	 "�@��������	

���������	#�%�����'	!1������������	& ��	#J�����	������������	 ��5�1�%,	
���#��,�	1��'�������������	����������(	��%,����	��1��,���L	����7	9�	 ����		
+�%�����'	�����'������	��;���%���	
$@�;�������'��	1�%����	#����1��	���;�<;�	��	�	����2�#��,	%'������	1�%,	
 ��#������	������%������	���#��	<������	��	�'���	���;������		
F�	���%������	�	�������	�������	%,3<�!�	��	�'������	�@��������	
G	���������	����@��'���	#�%������,�����	1�%���	�	������,����	�@������	�����	
G	�����!	����,����	!1������	����	�,����	��	��������	
M,��#����	������	��#	���;����I	
G	����	����������	�@����	�����	����	��	�����,����	������	

  

Tárolás: G	���#��	��������	��	��1��,���	��1'	���!��%�	��'2�����	�������	�@�������	G	
����2�#��,�	��%,#������	�J1@��	 ������	���,���	 �%,	 ����	�	"����	 ��<��@��	
���;������	��������	���������	"��#�%�������	1�%,	����	�����#��	��������21	
�����!����,������	 <!�	 �����1�	�	"2#���	��1�����!	 ��������	����2��������	
#�%�����'��	����	��������		
G	 ���������	 ���%����	 �����	 ��	 ������������	 �����'�����	 �����	 ��%,	���"���	
���1��%���	
G	 �����	 %,3<�!�	 ��	 �'�������!��	 ����#������'��	 �����!��	 �����#��,�!�	
���;�@�2�1�	����	���!����	F� ���,�'�	!1<��I	
F�#	���;����	%,��#����	�������	

 
8.  BEHATÁS  ELLENI  VÉDEKEZÉS / SZEMÉLYI  VÉDELEM 
 
Át kell tanulmányozni a munkahelyi kockázatelemzést és a behatás elleni óvintézkedéseket. Az 
expozíció kockázatát megfelel� kárment� használatával, m�szaki intézkedésekkel és szell�ztetéssel 
kell minimálisra csökkenteni. Ahol ezekre nincsen lehet�ség, az alábbiakban felsorolt személyi 
véd�felszereléseket kell viselni (olyan körülmények között, ahol az expozíció valószín�sége 
minimális, például amikor egy jól szell�ztetett helyen igen csekély kiömlés következik be, ott az 
alábbiakban ismertetett személyi véd�felszerelés némelyike nem okvetlenül helyénvaló; de miel�tt 
az el�írásokat figyelmen kívül hagyná, kérje ki szakember tanácsát is). 
 

A dolgozókkal meg kell ismertetni a készítmény felhasználás munkaegészségügyi el�írásait, fel kell 
hívni a figyelmüket az alkalmazási veszélyeire. 
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Foglalkozási behatási határértékek: 
 

Alkotórész Ország Típus Érték Megjegyzés 
     

D�� �����%�����	
& �� �����>�����	
#�����
�����"����(	

	

N�*	9	!���	
�����������	  #7	
	
N�*	��	 ��"��	
�����������	  #7	

	
N�*	9	!���	�����������	#%5#.7	�	
	
	
N�*	��	 ��"��	�����������	#%5#.7	��	

	

D�� �����%�����	
& �� �����>�����	
%'�@�	��	
#���������"����	
@�������(	

	

N�*	9	!���	
�����������	  #7		
	
N�*	��	 ��"��	
�����������	  #7		

	
N�*	9	!���	�����������	  #7	��	
	
	
N�*	��	 ��"��	�����������	  #7	��	

	

     
 

M�szaki intézkedések: G	1�%,�	��,�%�����	��������	1��'��������������	��	����	��������	
G	#�%�����'	�����'�������'�	%����������	�����	
G	  ��#����	 ��'����2��������	 ��<�����������	 ��	  ��#����������	 �		
#�%�����'	1��'���������������	������2����	�����	

  

Légzésvédelem: G	��%�@��	�������	��#	��;���%��	��%���1��'	����"�		
G	 ��%����	 ������"�!<�	 ������	 �������	 �� �!����	 ��J�'����;�����	
�������<����		
=�;���%���,��������	1���%������,2�1���,��	��������	��	���,���	��#	�@�@��	
�3��,�#�����	 �J�2����	 ��1�%'�	 ��%�'����;������	 �����1�	 �	 �@��,�����	
��1�%'�'�	�;%%�����	��%�'����;�����	�������<����	

  

A szem védeleme: G	 ��!������%!	 ��1����,��%���	 #�%�����'��	 �����������'�	
1��'���#;1�%���	���#������'�	 1�%,	 ���<��	��"#������	 ����	 1������	&��	��	
��#	�����	�	��%�'����;������(�	

  

Kézvédelem / véd�keszty�: K�,��	 1��'�����,J�	 ����	 1�������	 �#��,	 �	 �����,J	 %,���!<����	 �<������	
�������	1�%,�������!��%�	#�%�����'	&DO)(�	

  

A b�r védeleme: O�%,�������!	 &��������!	 1�%,	 �������	 3<���������������!(	 ������������	
%�#��	 1�%,	 DO)�"���#��	 ��	 %�#��	 1�%,	 DO)��@���,�	 ����	 1�������	
������#����J���		

  

Általános testápolás: G	����	��������	����	1�%,	�	�������,��'����	�@1��'��	�������	#�%	����	
#���������		
G	 ����2�#��,	 ����������	 �@����	 �����	 ����	 1�%,	 �����,����	 �����I	 G	
�����,�����	 ���#��,�	 1��'���������������	 ����1��2�����	 ��'��	 ��	 ����	
�����2����L	 ��	 ��	 ��#	 �������%���	 �����	 �����,�����	 ������������	
�����#�����2����	����	�������	

 
9.  FIZIKAI  ÉS  KÉMIAI  TULAJDONSÁGOK 
 
Halmazállapot: ���,����	

Szín: �����	

Szag: ��,��	

Forráspont: ���"�	#�%�������1�	

Olvadáspont: ��#	�����#�����'	
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pH-érték: �2%2������	���� �����	4���9��	

S�r�ség (20,0 oC) ��	�	��>		%5#�		

G�znyomás: ���"�	#�%�������1�	

Vízoldékonyság: 12����	���%,2����'	

Lobbanáspont  ���	�)	

Öngyull. h�mérséklet: ���"�	#�%�������1�	

Éghet�ség leveg�n: ���"�	#�%�������1�	

Robbanékonyság: ��#	�����#�����'	

G�znyomás (25,0 oC): ���"�	#�%�������1�	

Párolgási sebesség: ���"�	#�%�������1�	

Oxidálóképesség: ��#	�����#�����'	

Log Po/w: ���"�	#�%�������1�	

Viszkozitás: ���"�	#�%�������1�	

 
10.  STABILITÁS  ÉS  REAKCIÓKÉPESSÉG 
 
Stabilitás: F��#��	��������	��	��������	�@�;�#��,��	�@�@��	�	���#��	��������
  

Veszélyes polimerizáció: F�#	������	��'�	

  

Kerülend� körülmények: ��'�	�'������	�,2��	���%�	������	��	�@�1�����	�� �;���	&����7	:�	 ���(�	
  

Összeférhetetlen anyagok: F�#	��#���	
  

Veszélyes 
bomlástermékek: 

=�������	��������	��	��������	����������	�@�@��	��#	��#������		
G	�'��#����	���#������	����	��	��	 �������	

 
11.  TOXIKOLÓGIAI  INFORMÁCIÓK 
 
Belélegzés: E������!	
  

Érintkezés szemmel: E������!	
  

Felszívódás b�rön át: E������!	
P��#����	*P�7	  �����,7										Q	��	#%5�%	
P��#����	*P�7	 �,3�7															Q	>�	#%5�%	

  

Lenyelés: E������!	
  

Krónikus toxicitás:  
* (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat. 
 
12.  ÖKOLÓGIAI  INFORMÁCIÓK 
 
Toxikusság vízi 
szervezetekre: 

=��1��1��,��	 �������%7				����	����"�����	?4	�	*)�7								�?�	#%5�	
F� ���7																											����	����"�����	?4	�	*)�7								.4�	#%5�	

  

Toxikusság madarakra:  
  

Mobilitás:  
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Hatástartam / lebomlás: 		

* (használata esetén) Az EU hagyományos módszerében foglalt kritériumok alkalmazásával becsült adat. 
 
13.  HULLADÉKKEZELÉS,  ÁRTALMATLANÍTÁSI  SZEMPONTOK 
 

Az anyagot engedéllyel rendelkez� hulladékártalmatlanítási létesítményben, a helyi és nemzeti jog-
szabályokkal összhangban kell ártalmatlanítani. Mint ártalmatlanítási módszer, el�nyben 
részesítend� az égetés, a kilép� gázok gázmosásával, ahol ez engedélyezett (> 1.100°C-on, 
minimum 3,0 mp tartózkodási id�vel). 
A csomagolóanyagokat tartalmuktól alaposan meg kell tisztítani, és értelemszer�en újrahasználni, 
újrahasznosítani vagy hulladéklerakóban lerakni szükséges a helyi és nemzeti jogszabályoknak 
megfelel�en. A fémhordókat hordók regenerálására vagy fémkinyerésre szakosodott létesítménybe 
lehet eljuttatni. A kiürült, tisztítatlan fémhordókat tilos kifúrni, feldarabolni vagy hegeszteni. 
 

Vonatkozó jogszabályok az EU-ban:  
Hulladékkezelési keretirányelv (75/442/EEC) 
Irányelv a veszélyes hulladékokról (91/689/EEC). 

 

A készítmény maradékainak kezelésére Magyarországon a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendeletben 
foglaltak az irányadók.  
A szer hulladékának besorolása a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelettel módosított a 16/2001. 
(VII.18.) KöM rendelet alapján: 
 EWC kód: 02 01 08 – veszélyes anyagokat tartalmazó mez�gazdasági vegyi hulladékok 
   20 01 19 – növényvéd�szerek (veszélyes hulladékok) 
 

Tilos a szert, fel nem használt maradékát vagy csomagoló burkolatát állóvizekbe, vízfolyásokba, 
folyókba vagy tározókba juttatni! 
 
14.  SZÁLLÍTÁSRA  VONATKOZÓ  EL�ÍRÁSOK 
 

Ahol az alábbi táblázatban más el�írás nincs, ott az IMDG, IATA, ADR, RID és GB szállítási 
szabályozás részletei megegyeznek az ENSZ (UN) szabályaival. 
 

Az árú UN el�írásos megnevezése: =����2����	���# ����!�	�	����	��#	#��'�;�	1�����,�����	
  

UN-szám/azonosítószám: 	

UN-kategória: 	

UN csomagolási kategória: 	

UN-címke: 	
  

ADR/RID  szerinti közúti / vasúti szállítás: =����2����	���# ����!�	�	����	��#	#��'�;�	1�����,����� 
ADR besorolási kód: 	

  
ADR szállítási kategória: 	

ADR veszélyességi azonosítószám 	
  

CDG szállítási kategória (GB):  
CDG közúti katasztrófa-elhárítási kód:  
  

IMDG tengeri szennyez�-anyag besorolás: =����2����	���# ����!�	�	����	��#	#��'�;�	1�����,�����	
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* N-b�l extrapolációval kapott adat: R 51/53 (lásd: 15. pont) 
 
15.  HATÓSÁGI  INFORMÁCIÓK 
 
EU besorolási / címkézési adatok: 
 
Kötelez� megnevezés: 	

Veszélyességi min�sítések: E������!	

Veszélyjelzés(ek): 																																																A��

                           
E������!														 

Veszélyre / kockázatra 
utaló mondat(ok)*: B.45.:5.97							=��#�	��	�'���%��!	�����3�	��%��<�	�	��%�������	

Biztonságos használatra 
utaló mondat(ok)*: 

=>47																0�	���#��	<���	�'	12����	�������	��	����	#�����	��							
��1�����	����	���������	
=.:5.?7											+�%�����'	1��'�����,J�	��	��"�5���#1��'�	

 	

� A fogyasztói csomagolóanyagon történ� feltüntetését a szokványos EU el�írás szerinti, biztonságos használatra utaló 
mondatok helyett a tagállam saját növényvéd�szer-engedélyezési hatósága írja el�. 
 
16.  EGYÉB  INFORMÁCIÓK 
 
Ez a Biztonságtechnikai adatlap az EU-ban érvényes, 91/155/EEC számú EK direktívának 
megfelel�en készült és az 1999/45 sz. EK direktívának megfelel�en került módosításra, valamint 
teljesíti a 2001/58. számú EK direktívának és módosításainak el�írásait. 
 
A jelen Biztonságtecnikai adatlapon (a 2., 3. és 15. szakaszban) használt, veszélyre / kockázatra 
és biztonságos használatra utaló mondatok jegyzéke: 
 
						B.47										=��#��%��!	�����3�	
						B.:7										E�%��<�	�	��%�������	
B.97										/'���%��!	�����3�	

 
A készítmény besorolását a 15. pont tartalmazza. 
 
A Biztonságtechnikai adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült. 
 
Felhasznált információforrások: Saját adatok; alapanyagok beszállítóitól származó adatok; 
szállítási szabályok. 
 
Vonatkozó Magyar törvények és rendeletek: 
 
Munkavédelem: - 2004. évi XI. és az 1997. évi CII. Törvénnyel módosított 1993. évi XCIII.    

törvény a munkavédelemr�l 
Kémiai biztonság: - a 2004.évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. Törvény a kémiai 

biztonságról 
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- a 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelettel és a 30/2003. (V.21.) EüM 
rendelettel módosított 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet 
- a 13/2002. (XI.28.) ESzCsM-FMM rendelettel módosított 25/2000. (IX.30.) 
EüM-SzCsM rendelet 
- a 29/2004. (IV.24.), a 12/2002. (XI.16.) és a 75/2003. (XII.23.) ESzCsM 
rendeletel módosított 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 
- a 43/2004. (IV.26.) ESzCsM-KvVM rendelettel és a 13/2001. (IV.20.) 
EüM-KöM rendelettel módosított 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM rendelet 
- a 3/2006. (I.26) EüM rendelet 

Hulladék: - a 2004. évi XXIX. Törvénnyel módosított 2000. évi XLIII. Törvény a 
hulladékgazdálkodásról 
- a 192/2003. (XI.26.) Kormányrendelettel módosított 98/2001. (VI.15.) 
Kormányrendelet 
- a 195/2002. (IX.6.) Kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) 
Kormányrendelet 
- a 271/2003. (XII.24.) és a 2714/2002. (XII.21.) Kormányrendelettel 
módosított 203/2001. (X.26.) Kormányrendelet 
- a 269/2003. (XII.26.) Kormányrendelettel módosított 204/2001. (X.26.) 
Kormányrendelet 
- az 5/2004. (IV.23.) Kormányrendelettel módosított 2/2001. (II.28.) KöM 
rendelet 
- az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel, a 37/1997. (XII.8.) KTM rendelettel 
és a 33/1993. (XII.23.) KTM rendelettel módosított 3/1984. (II.7.) OVH 
rendelet 
- az 1/2004. (II.26.) KvVM rendelettel módosított 7/2003. (III.1.) KöM 
rendelet 
- a 25/2003. (XII.30.) KvVM rendelettel módosított 9/2002. (III.22.) KöM-
KöVM rendelet 

T�zvédelem: - az 1996. évi XXXI. Törvény a t�z elleni védekezésr�l, a m�szaki mentésr�l 
és a t�zoltóságról 
- a 9/2000. (II.16.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 

 

Az itt hangoztatott vélemények a Chemtura saját szakért�it�l származnak. Hitünk szerint az itt 
közölt információk a jelen Biztonságtechnikai adatlap kiadása idején létez� legfrissebb tudnivalók. 
Mivel ezen információk és vélemények felhasználása, illetve a jelen termék felhasználásának 
körülményei a Chemtura Corporation ellen�rzési hatáskörén kívül esnek, ezért a termék biztonságos 
használati körülményeinek meghatározása a felhasználó kötelessége. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els� kiadás kelte és hivatkozási száma:      
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