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

1.1 Termékazonosító 
Kereskedelmi megnevezés: Amalgerol 

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
Anyag/készítmény használata: Biostimuláló és talajjavító. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 
Gyártó adatai: Hechenbichler GmbH 
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Österreich 
Tel.: +43 (0) 512/291810-0 
Fax: +43 (0) 512/291810-23 
e-mail: office@amalgerol.com 

Felhasználó adatai: HECHTA Kft.  
H-7100 Szekszárd, Garay tér 14-16.I/E  
Tel.: + 36 30 640 8677  
Honlap: www.hechta.hu  

1.4 Sürgősségi telefonszám: 
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) Tel.: 06 1 476-6464  vagy 06 80 201-
199 

Department of Clinical Toxicology Hospital Elizabeth (Nyelvek: magyar / német / angol), Also´erdösor 7, Budapest VII 
Tel.: (00 36) (1) 3 21 52 15, Fax: (00 36) (1) 3 22 94 60 

Während der Geschäftszeiten (Montag – Donnerstag 07:30-12:00 und 13:30-17:00, Freitag 7:30-12:00): +43 (0) 512 291810-0 
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH Wien (0-24 Uhr): +43 1 406 43 43 

Euro-Notruf: 112 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás 
Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

2.2 Címkézési elemek 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint 
osztályozva és címkézve. 

Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen 
Figyelmeztetés Érvénytelen 
Figyelmeztető mondatok 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P260 A permet belélegzése tilos. 
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként 
elhelyezni. 
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2.3 Egyéb veszélyek 
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
PBT: Nem alkalmazható 
vPvB: Nem alkalmazható 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk  

3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek 
Leírás: Az alábbi anyagokból álló, veszélytelen adalékokat tartalmazó keverék. 
Veszélyes alkotórészek: 
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett nehéz 10 - 25 % 
CAS: 64742-48-9, EK-szám: 919-857-5, Reg.nr.: 01-2119463258-33 
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H336 

Oldószer benzin (ásványolaj), könnyű arom. 2,5 - 5 % 
CAS: 64742-95-6 EINECS: 265-199-0, Reg.nr.: 01-2119455851-35 
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336 

További információk: Benzol <0,1 % 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
Általános információk: A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el. 
Belélegzés után: 
Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressük fel az orvost. 
Intenzív belégzés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. 
A szemmel való érintkezés után: 
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi 
tanácsot. 
Lenyelés után: 
Öblítsük ki a szájat és itassunk sok vizet. 
Ne okozzunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag 
Megfelelő tűzoltószerek: A tűzoltással kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk össze a környezettel. Poroltó, CO2, vízpermet-
sugár. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat 
Különleges védőfelszerelés: 
Hordjunk környezeti levegőtől független védőálarcot. 
Viseljünk teljes védőöltözetet. 
További adatok 
Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírásoknak megfelelően távolítsuk el. A veszélyeztetett tartályokat 
vízsugárral hűtsük. 
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások 
Hordjunk személyes védőruházatot. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést, a 
gőzképződést, a keletkező gőz belégzését. 

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések 
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. 
Ne engedjük bele az altalajba/földbe. 

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel. 

6.4 Hivatkozás más szakaszokra 
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat. 
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat. 
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat. 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról. 
Tűz- és robbanásvédelmi információk: Tartsuk távol a tűzforrásokat - ne dohányozzunk. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 
A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be. Száraz, hűvös, jól szellőztethető helyen, az eredeti, zárt 
göngyölegben, hőforrástól, gyújtóforrástól, fagytól, közvetlen napsütéstől védve tárolandó. Ételtől, italtól, takarmánytól 
elkülönítve tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolási hőmérséklet: 5-25°C között. Fagytól óvni kell. Tárolási osztály: 10 

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához: 
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot. 

8.1 Ellenőrzési paraméterek 
Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel: 
A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel 
rendelkeznek. 

8.2 Az expozíció ellenőrzése 
Személyes védőfelszerelés: 
Általános védekezési és higiéniai intézkedések: 
Figyelembe kell venni a szokásos óvatossági rendszabályokat a vegyszerek kezelésekor. Munkahelyi szünetek előtt és a munka 
befejezésekor mossunk kezet. 
Légzésvédelem: 
Nem megfelelő szellőzéskor védőálarc szükséges. 
A / P1 szűrő 
Kézvédelem: Oldószerrel szemben ellenálló kesztyű. 
Kesztyűanyag 
A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízoldékony bőrvédő szert (zsírmentes rétegképzőt vagy olaj/víz-
emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem 
számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell. 
Áthatolási idő a kesztyűanyagon 
A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani. 
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
Általános adatok 
Külső jellemzők:  
   Forma: Folyékony 
   Szín: barna 
Szag: aromatikus 
Szagküszöbérték: Nincs meghatározva. 
pH-érték: 8,5 ± 0.5 
Állapotváltozás 
   Olvadáspont/fagyáspont: nem meghatározható 
   Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 100 °C 
Lobbanáspont: 48 °C 
Gyulladási hőmérséklet: 360 °C 
Bomlási hőmérséklet: Nincs meghatározva. 
Öngyulladási hőmérséklet: Az anyag magától nem gyullad. 
Robbanásveszélyesség: Az anyag nem jelent robbanásveszélyt. 
Robbanási határok: 
   Alsó: 0,6 Vol % 
   Felső: 7,0 Vol % 
Gőznyomás 20 °C-nál: 23 hPa 
Sűrűség 20 °C-nál: 0,97 g/cm3 
Relatív sűrűség: Nincs meghatározva. 
Gőzsűrűség: Nincs meghatározva. 
Párolgási sebesség: Nincs meghatározva. 
Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:  
   Víz: Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető. 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs meghatározva. 
Viszkozitás: 
   dinamikai: Nincs meghatározva. 
   kinematikai 40 °C-nál: 32 mm2/s 

9.2 Egyéb információk 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1 Reakciókészség  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

10.2 Kémiai stabilitás 
Termikus bomlás/kerülendő feltételek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. 

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 
Veszélyes reakciók nem ismeretesek. 

10.4 Kerülendő körülmények  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

10.5 Nem összeférhető anyagok 
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

10.6 Veszélyes bomlástermékek 
Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek. 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 
Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Besorolás releváns LD/LC50 - értékek: 
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64742-95-6 Oldószer benzin (ásványolaj), könnyű arom.  
Szájon át LD50 >2.000 mg/kg (patkány) 
Börön át LD50 >2.000 mg/kg (nyúln) 
Primer ingerhatás: 
Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás) 
Csírasejt-mutagenitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem 
teljesülnek. 
Aspirációs veszély: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1 Toxicitás 
Akvatikus toxicitás: nincs adat. Az ajánlott adagolási koncentrációban nem veszélyes a környezetre.  

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

12.3 Bioakkumulációs képesség  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

12.4 A talajban való mobilitás  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 
Ökotoxikus hatások: 
Megjegyzés: Halakra ártalmas. 
További ökológiai információk: 
Általános információk: 
1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti. 
Hígitatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a 
csatornahálózatba. 
vízi élőlényekre káros 

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei 
PBT: Nem alkalmazható 
vPvB: Nem alkalmazható 

12.6 Egyéb káros hatások  
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre. 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1 Hulladékkezelési módszerek 
Ajánlás: 
A kisebb mennyiségű szert bő vízzel fel lehet hígítani és ki lehet önteni. Nagyobb mennyiségeket azonban a helyi hatósági 
előírások szerint kell ártalmatlanítani. 
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba. 
Adjuk át a különleges hulladékok gyüjtőjének, vagy vigyük a problémát okozó anyagok gyüjtőhelyére. 
Európai Hulladék Katalógus   
02 00 00 MEZŐGAZ DASÁGI , KERTÉSZETI , AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, 
ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK 
02 01 00 mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat 
hulladéka 
02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó agrokémiai hulladék 
Tisztítatlan csomagolások: 
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Ajánlás: 
A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg. 
A nem tisztítható csomagolóanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével. 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 

14.1 UN-szám ADR, ADN, IMDG, IATA 
Érvénytelen 

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés ADR, ADN, IMDG, IATA 
Érvénytelen 

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) ADR, ADN, IMDG, IATA osztály 
Érvénytelen 

14.4 Csomagolási csoport ADR, IMDG, IATA 
Érvénytelen 

14.5 Környezeti veszélyek 
Marine pollutant: Nem 

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
Nem alkalmazható 

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás 
Nem alkalmazható 
Szállítási/egyéb adatok: A fenti rendelkezések alapján az anyag szállítása nem jár veszéllyel. 
UN "Model Regulation": Nem alkalmazható 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés 
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint 
osztályozva és címkézve. 
Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen 
Figyelmeztetés Érvénytelen 
Figyelmeztető mondatok 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P260 A permet belélegzése tilos. 
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni 
vízzel/zuhanyozás. 
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként 
elhelyezni. 
Irányelv 2012/18/EU 
Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva 
Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés 
A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. 



Biztonsági adatlap 
1907/2006/EK, 31. cikk szerint 
 

Kereskedelmi megnevezés: AMALGEROL 
Verziószám: 13 
Felülvizsgálat: 22.11.2017 

Oldalszám: 7/7 Hechenbichler GmbH 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

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

Lényeges mondatok 
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H335 Légúti irritációt okozhat. 
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória 
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória 
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória 
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória Aquatic Chronic 3: A vízi 

környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. Kategória 

Rövidítések és mozaikszavak: 
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) Európai megállapodás 

a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road). A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai 
megállapodás  

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society). Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat 
CLP: (Classification, Labelling and Packaging) Osztályozás, címkézés és csomagolás (1272/2008/EK rendelet) 
CMR: (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances. Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
EU szám: A vegyi anyagok korábbi uniós szabályozási keretéből származó három európai anyagjegyzéket, az EINECS-t, az ELINCS-t 

és a NLP-jegyzéket együttesen EU-jegyzéknek nevezik. 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
IATA: International Air Transport Association. Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods. Nemzetközi Szabályzat Veszélyes Áruk Tengeri Fuvarozásáról 
LC50: Lethal concentration, 50 percent. Halálos koncentráció 50 % 
LD50: Lethal dose, 50 percent. Halálos dózis 50 % 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic. Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative. Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
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