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Vezetői összefoglaló 

Az engedélyes, Giant Gyártó Hungary Kft. 2019-2020 folyamán kerékpár gyártó üzemet létesített a Gyöngyösi 

Ipari Park, 11239 helyrajzi számú, 12 ha területű telkén. A beruházás I. és II. fázisra osztva valósul meg; a 

megépült üzemcsarnokokat, a segédüzemi létesítményeket és a kiszolgáló infrastruktúrát a két fázis együttes 

kiszolgálására tervezték, ugyanakkor a gyártóberendezések telepítése ütemezetten történik. A zöldmezős 

beruházás a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 3. mellékletének, „128) Egyéb, az 1–127. pontba nem 

tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha területfoglalástól” 

pontjának hatálya alá tartozott az előkészítés idején, ezért előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. Az 

ehhez kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció érintette mind az I., mind a II. fázis teljes területfoglalását 

(kapcsolódó építményeikkel együtt úgy mint parkolók, csapadékvíz elvezetés, fűtési technológia, stb). 

Jelenleg a segédüzem, a raktárkapacitások és az I. ütem összeszerelő sorai vannak üzemkész állapotban.  

A jelenlegi, I. ütemet kiegészítő fázisban tervezett festő tevékenység a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet 

(Khvr) 3. mellékletének, „65) Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő 

üzem a) 20 ezer m2/év felület kezelésétől” pontjának hatálya alá tartozik; emellett – tekintettel arra, hogy az 

üzem a korábbi, területfoglalásból adódó előzetes vizsgálatot követően már megépült – a technológiai bővítés 

a Khvr 3. melléklet 130. pontja alapján, mint jelentős módosítás is előzetes vizsgálatba vonandó. Az újabb 

előzetes vizsgálat lefolytatását elősegítendő került kidolgozásra ez az előzetes vizsgálati dokumentáció 

(EVD2). Jelen EVD vizsgálja az I. ütemű festőrészleg telepítésének és üzemeltetésének környezeti hatásait, 

összeadódva a megépült összeszerelő üzem hatásaival. A további, 2021 után telepíteni tervezett 

festőtechnológia és hegesztő részleg egy újabb EVD tárgyát képezheti a jövőben.  

A tervezett ütemezés alapján: 

● A telepítés megkezdésének várható ideje: 2020. december 

● A próbaüzem megkezdésének várható ideje: 2021. február-március 

● A működés megkezdésének várható ideje: 2021. április 

A festőüzem telepítéséhez a helyi településrendezési eszközöket, a környező területek területhasználati 

besorolását nem kell megváltoztatni. A beruházási terület elhelyezkedése környezeti szempontból kedvező, 

mivel egyrészt jelentős, min. 1,5 km távolságra található a legközelebbi lakó épületektől (Gyöngyöshalász, 

Vasút utca); másrészt a mellette található 3210 sz. (Csonka J.) úton az M3 autópálya közvetlenül elérhető 

(~1,4 km), azaz az üzem forgalma nem vagy alig terheli a lakóterületek útjait. 

Az EVD kidolgozásához, különösen a technológiai leírásokhoz kapott adatok a GIANT anyavállalat 

Hollandiában (Lelystad) működő, nagyon hasonló kerékpár üzemén alapulnak. A Gyöngyösön tervezett 

technológia, illetve a tevékenység alapvetően jelentős arányú élő munkát igényel. A tevékenység lényege: az 

üzembe beérkező, előzetesen hegesztett és kezelt kerékpár vázak és villák felületkezelése festéssel, amely 

részben szórófal előtt végzett kézi festést, és félautomata kabinban végzett festékszórást jelent a hozzá 

kapcsolódó szárítási és hűtési lépésekkel, valamint kézzel végzett csiszolást, illetve matrica felragasztást. Az 

alkalmazandó festő rendszer környezetkímélő, mivel a nedves szórt festés során kizárólag vizes bázisú 

festékeket használnak; az alkalmazandó porfesték pedig teljesen VOC-, valamint TGIC-mentes1. A nedves 

festőrészlegben száraz leválasztáson alapuló papírszűrőt használnak, a porfestékek esetén pedig száraz 

ciklont a festékrészecskék magas hatásfokú (~98%) leválasztására; a vízbázisú festékek esetén további VOC 

leválasztás nem szükséges. Ipari szennyvíz vagy festék-iszap nem keletkezik az üzemben. A 

festőberendezések mosásából származó folyadék a vízen kívül butil-glikol oldószert és a leoldott festékeket 

tartalmazza ezért folyékony veszélyes hulladék lesz, melyet ennek megfelelő edényzetben gyűjtenek össze 

és ártalmatlaníttatnak. 

A festőrészleg mellett a kommunális (fűtési) hőigényt kizárólag földgáz üzemű, modern kazánokkal és a 

technológiai hőigényt (szárító és beégető kemencékben) szintén földgáz üzemű égőkkel biztosítják, amelyek 

 
1 VOC: illékony szerves vegyület; TGIS: triglicidil-izocianurát 
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szabályozottan alacsony CO, és NOx kibocsátók. Mind a festés, mind a hőtermelés légszennyező 

pontforrásai a vonatkozó kibocsátási határértékek alatt maradnak. Bűzkibocsátás, bűzterhelés a 

létesítményből nem várható; ebből is következően külön védelmi övezet megállapítása nem szükséges. 

Légszennyező anyagok és zaj tekintetében terjedési számítások készültek, amelyek alapján megállapítható, 

hogy az üzem működése - mind az üzem közvetlen működése, mind a hozzá kapcsolódó szállítás, forgalom – 

kapcsán a kialakuló légszennyezettség és zajterhelés a legközelebbi lakó területek esetében is határérték 

alatti marad.  

Az üzem az Ipari Parkban meglévő közművekre csatlakozik (villamos hálózat, földgáz hálózat, ivóvíz és 

szennyvíz csatorna). A csatlakozások az üzem építésekor kiépültek. Az üzem burkolt, közlekedési felületeiről 

olajfogó műtárgyon megtisztítva (szükség esetén záportározóban, telephelyi vízvisszatartást alkalmazva) 

kerül a csapadékvíz az Ipari Park elválasztott rendszerű csapadékvíz hálózatába, majd a Külső-Mérges-

patakba, mint végső befogadóba.  

A létesítményben keletkező veszélyes hulladékok döntő része a kiürült festékes edényekből, valamint a 

telítődött papírszűrőkből áll, melyek szerződéses formában kerülnek elszállításra. A nem veszélyes hulladék 

nagy része egyéb csomagoló anyag, illetve kommunális hulladék. A telephelyi (szelektív) gyűjtésen kívül az 

Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez; külső féltől hulladékot nem vesz át. 

A létesítmény klíma-állékonyságát elsődlegesen a szabványban előírnál szigorúbb csapadékvíz elvezető 

rendszerek kiépítése, és jó hőszigetelő képességgel rendelkező üzemcsarnok(ok) biztosítják, így a nyári 

túlmelegedés elleni védelem (dolgozói komfort) és a minél kisebb – fűtési, illetve hűtési - energiaszükséglet 

biztosított lesz. Az üzem terméke, a kerékpár emellett, mint közlekedési eszköz elterjedésével mind klíma 

mitigációs, mind adaptációs szempontból előnyös. 

A város, illetve a telephely épített környezetét, régészeti vagy egyéb kulturális örökséget az üzem létesítése 

és működése nem érint. 

A várható hatások előzetes értékelését összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja. 

Táblázat 1.1: Hatások értékelésének összefoglalása  

Környezeti elem, 

mátrix vagy 

rendszer 

Telepítés Működés Telepítés 

hatásterülete 

Működés 

hatásterülete 

Természet Elviselhető Elviselhető Nem változott Nem változott 

Táj Semleges Elviselhető Nem változott Nem változott 

Földtani közeg és 

felszín alatti víz 

Semleges Semleges Nem változott Nem változott 

Felszíni víz Semleges Semleges Nem változott Nem változott 

Levegőminőség Semleges Elviselhető Nem releváns 600 m sugarú kör 

Zaj Semleges Elviselhető Üzemcsarnok épülete Nagyrészt telephelyen 

belül 

Épített környezet Semleges Semleges Üzemcsarnok épülete Telephely 

Emberi egészség Semleges Semleges/Javító Nem releváns Nem releváns 

 

A vizsgálatba vont festőrészleg telepítése és működése környezetvédelmi szempontból nem jár jelentős 

hatással, a már települt üzemmel együtt a hatások nem számottevőek (semlegesek) vagy elviselhető 

mértékűek. 
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1 Előzmények 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció egy korábban telepített tevékenység jelentős módosítására vonatkozik 

az előzetes vizsgálatot önmagában is igénylő technológiával való bővítés miatt. 

Az engedélykérő (időközben engedélyes), GIANT Gyártó Hungary Kft. kerékpár gyártó üzemet létesített a 

Gyöngyösi Ipari Park 22 hektáros területén, a 11239 és 11241/1 helyrajzi számú ingatlanon, a telepítést I. és 

II. fázisra osztva.  

2018-ban, tekintettel a 314/2005 (XII.25.) kormányrendelet (továbbiakban Khvr) 3. mellékletének 128. 

pontjára, mely a 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes létesítésére vonatkozik 

(beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha – jelenleg 2 ha – területfoglalástól), mindkét fázisra együttesen 

előzetes környezeti vizsgálat készült. Az előzetes vizsgálati eljárás a Heves Megyei Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 

HE-02/KVTO/03310-23/2018. számon javított HE-02/KVTO/03110-19/2018. számú határozatával zárult. A 

döntés 2018. augusztus 21-én véglegessé vált. 

A határozat megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításával jelentős környezeti hatás nem 

feltételezhető, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem volt szükséges. 

A felépült gyárban jelenleg van folyamatban a vállaltcsoporthoz tartozó kerékpármárkák, köztük a Pedelec 

típusú e-Bike-ok sorozatgyártásának beindítása. 

1.1 A tervezett tevékenység célja és Khvr szerinti besorolása 

Az engedélyes kerékpár festőüzem telepítését tervezi gyöngyösi összeszerelő üzemén belül. 

Mint az a 2018-as előzetes vizsgálati dokumentációban (EVD1) jelzésre került, a létesítményben – hasonlóan 

a hollandiai referencia üzemhez – távlatilag kerékpár vázak helyszíni összehegesztését és festését is 

tervezik, de ezek csak hosszabb időtávon valósulnak meg; ezek számára csak helybiztosítás történt az I. és 

II. fázis építményein belül. Az EVD1 szintén előre jelezte, hogy a jelzett technológiák megvalósítása a Khvr. 

szerinti „jelentős változtatás” keretében történik majd, azaz új előzetes vizsgálatot igényel. 

2020 nyarán engedélyes a festőtechnológia telepítését határozta el az időközben megépült gyár arra kijelölt 

épületében. Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD2) a kerékpárváz festőtechnológia telepítésére, mint 

a korábban engedélyezett tevékenység jelentős módosítására, valamint önmagában is vizsgálatköteles 

tevékenységre vonatkozik. 

A Khvr 3. melléklet 130. pontjának rendelkezése szerint a hatóság előzetes vizsgálatban dönt a 

hatásvizsgálat szükségességéről korábban engedélyezett tevékenységek esetén a rendelet 2. § (2) bekezdés 

a) pont ab) alpontjában foglalt jelentős módosítás esetén. A hivatkozott ab) alpont szerint a 3. számú 

melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység – mely magában foglalja a 128. pontot, amely alapján az 

összeszerelő üzem telepítése eredetileg jóváhagyásra került – esetén jelentős módosítás a tevékenység 

olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek 

következtében az azonos alpontban megadott feltételek valamelyike fennáll. Tekintettel arra, hogy a 

festőtechnológia az eredeti tevékenységre nézve mind üzemen belüli bővítést, mind technológia váltást 

(illetve módosítást) jelent, melyből eredően új anyag- és hulladékkibocsátás jelentkezik, a módosítás 

jelentősnek minősül. 

A tervezett tevékenység továbbá önmagában is besorolható a Khvr 3. melléklet 65. pontja szerinti 

tevékenységi körbe tekintettel arra, hogy a szórt festés során stabil kémiai kötés is létrejön: 

● 65. Fémeket és műanyagokat elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem a) 20 ezer m2/év 

felület kezelésétől. 
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Indoklás: az üzemen belül létesülő festőrészleg tervezett maximális kapacitása 500.000 váz és ugyanennyi 

hozzátartozó villa festése. A gyártott kerékpároknál egy kerékpár esetében a festendő felület – gyártói 

becslés alapján – átlagosan 0,4 m2. Ez 200.000 m2/év egyszer festett felületet jelent, a festés pedig minden 

esetben többrétegű. 

A felhasznált anyagokat bemutató 2.4.4 fejezetben található táblázat és számítás alapján ugyanakkor 

megállapítható, hogy az üzem még teljes kiépítettség esetén sem fog a Khvr. 2. melléklet 12. pontjában 

megadott felületkezelő tevékenység hatálya alá tartozni, mivel jelentősen a megadott oldószer küszöbértékek 

alatt marad a felhasználás (31 t/év, illetve átlagosan 8,8 kg/h oldószer az alkalmazott vízbázisú nedves-, 

illetve VOC-mentes szilárd festékeknek köszönhetően). 

1.2 Az engedélykérő azonosító adatai 

A Giant Manufacturing Co. Ltd. (Giant) a világ egyik legnagyobb, Tajvan-i székhelyű kerékpárgyártója, 

amelynek Tajvan, Hollandia és Kína mellett a magyarországi Gyöngyösön van jelenleg üzeme. A vállalatot 

1972-ben alapították, és 2012-re (50 országban) összesen ~6,3 millió kerékpárt gyártott és értékesített. Az 

évtized második felére, 2018-ban Európa felülmúlta az összes többi piacot, kétszámjegyű növekedéssel, mely 

magában foglalja az e-bike eladások több mint 40 százalékos növekedését is. Az engedélykérő (a Giant 

Manufacturing Co Ltd magyarországi leányvállalata): 

● Neve: GIANT Gyártó Hungary Kft. (a továbbiakban „Giant”, vagy „Engedélyes”) 

● Székhelye: 3200 Gyöngyös, Jedlik Ányos utca 1. 

● KÜJ szám: 103617574 

● KTJ szám: 102750846 

Kapcsolattartó az előzetes vizsgálati eljárásban: 

● Mott MacDonald Magyarország Kft., 1134 Budapest, Váci út 45. F/7. 

– Tölgyesi Magdolna, Tel: +36 -1-288-1068; E-mail: magdolna.tolgyesi@mottmac.com 
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2 Tervezett tevékenység és telepítési hely adatai 

2.1 A tervezett tevékenység számításba vett változatai 

A kerékpárváz festő tevékenység meglévő gyárépületben, a jelenlegi összeszerelő üzem területén, annak 

technológiájához szorosan kapcsolódva kerül telepítésre, telepítési változat ezért nem értelmezhető.  

A technológia kiválasztására a célzott termékjellemzők és ennek megfelelő beszállítói pályázat alapján került 

sor. Az előzetes vizsgálat már csak a végső kiválasztott technológiát veszi számításba. 

2.2 A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja, a kapacitáskihasználás 

tervezett időbeli megoszlása 

Az üzem létesítésének egyes ütemei: 

– I. ütem: 4 összeszerelő sor, készen beszállított bicikli vázakból indul ki az összeszerelés. Festőrészleg 

létesül, de csak késleltetve lép üzembe. Hegesztés e fázisban nincs. 

– II. ütem: további 4 összeszerelő sor. Vázak összehegesztése is történik; további festőrészleg későbbi 

döntéstől függően valósulhat meg. 

– távlati III. fázis: esetleges távlati (~2025-2028 utáni) bővítés lehetősége, további összeszerelő sorokkal 

(~6 db), de ennek részletei nem ismertek; jelen engedélyezésnek nem része. 

Jelen EVD az üzem I. ütemében tervezett festőrészleg telepítésére és működtetésére vonatkozik. 

A telepítés, működés és kapacitáskihasználás tervezett ütemezése: 

A telepítés megkezdésének várható ideje: 2020. december 

A próbaüzem megkezdésének várható ideje: 2021. február-március 

A működés megkezdésének várható ideje: 2021. április 

Az üzem működési rendje 

A működés során a gyár munkanapokon, napi 2 x 8 órás üzemben termel, a szükségszerű leállások, illetve 

kötelező munkaszüneti napok figyelembevételével. 

A tervezett éves munkanapok száma: 220 munkanap/év. 

2.3 A létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői 

2.3.1 A telepítési hely lehatárolása térképen 

2.3.1.1 Telephely 

A telephely a Gyöngyösi Ipari Park területén, Gyöngyöstől délre a 3210. j. út (Csonka János út) nyugati 

oldalán helyezkedik el, az M3 autópálya – Gyöngyös kelet [78 kmsz.] - lehajtójától ~1,8 km-re. A területet 

északról a Kandó Kálmán utca, délről a Jedlik Ányos utca, nyugatról (a távlati bővítési tartalék területen túl) a 

Külső-Mérges-patak határolja. 

2018-ban az Engedélyes megbízásából telekcsoport újraosztás történt. A telekosztás utáni állapot szerint az 

üzem – jelen EVD által lefedett I. és II. fázisa - a következő helyrajzi számú területre esik: 

● hrsz: 11239 – beruházási célterület – 12,3185 ha 

Egy további későbbi ütem számára tartalékterület áll rendelkezésre a beépített terület nyugati oldalán (11422 

hrsz). A telephely által érintett telek a Ábra 2.1-n látható, átnézetes helyszínrajz a „B”, részletes helyszínrajz 

pedig a „C” mellékletben található. 



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

6 

Ábra 2.1: Beépített telek  

 

Forrás: Giant adatszolgáltatás, Gyöngyösi Járási Hivatal, E-hiteles térképmásolat, 2020.02.11. 

2.3.1.2 A telepítési hely szomszédságában található terület-felhasználási módok 

A telephely a Gyöngyösi Ipari Park területén található, „Gip” jelű gazdasági-ipari övezetben, melyet hasonló 

szabályozású gazdasági-ipari övezetek vesznek körül (lila színezés ld. Ábra 2.2). 
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Ábra 2.2: Településszerkezet és a környező területhasználatok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Gyöngyös Város Szabályozási Terve (2020-09-28) KőszeghyArt, http://gis.koszeghy.art/index.php/view/map/ valamint Google 
Térkép/Google Earth (Gyöngyöshalász) és saját szerkesztés 

Az üzem mellett, attól délre található a Procter & Gamble Hyginett meglévő üzeme; a terület északi oldalán 

pedig a Seissenschmidt Kft. fémmegmunkáló üzeme található. A szomszédos üzemeket részletesebben ld. a 

3.10 fejezetben. 

Jelenleg a telephely nyugati határán húzódó Külső-Mérges-patakon túl „Má” – általános célú mezőgazdasági 

területek húzódnak (citromsárga szín), de e területek gazdasági-ipari övezetté alakítására (ipari park bővítés) 

is készült a településszerkezetet módosító javaslat. A patak közvetlen környezete ugyanakkor ökológiai 

folyosó övezete. A Karácsondi úttól [3204 j. út] keletre kertes mezőgazdasági parcellák találhatók 

Gyöngyös 
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(narancssárga színezés); a Csonka János út – Karácsondi út által bezárt háromszögben pedig „K-bk” – 

Különleges (bevásárlóközpont) övezet került kiszabályozásra (szürke terület). Mezőgazdasági hasznosítás 

jellemző Gyöngyöshalász külterületeinek nagy részén, így M3 autópályától északra eső területeken (halvány 

zöld). 

2.3.2 A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 

településrendezési eszközök módosítását 

Az üzemnek megfelelő övezeti szabályozás egyeztetése Gyöngyös Város Építési Szabályzatában és 

Településrendezési Tervében 2019-ben megtörtént, a településrendezési terv kiegészült a telephelyre 

vonatkozó szabályozási tervlappal (ld. Ábra 2.3). 

Ábra 2.3: Telephelyre vonatkozó szabályozási tervlap Gyöngyös város településrendezési tervében 
(részlet) 

 

Forrás: Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete Gyöngyös Város Építési 
Szabályzatáról (GYÉSZ) szóló 3/2007 (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról, T4 Terv Bt, 2019  

Az új festőtechnológia a felépült gyáregységben kerül felszerelésre és üzemeltetésre. A kerékpárgyár 

technológiai bővítéséhez településrendezési eszköz módosítása, övezeti átsorolás, illetve övezetre vonatkozó 

szabályozás módosítása nem szükséges.  

2.3.3 A számításba vett változatok összefüggése korábbi tervekkel 

A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve 

rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi 

koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

A telepítendő festőtechnológia kiválasztása és telepítési helye nincs összefüggésben a felsorolásnak 

megfelelő korábbi tervekkel; a gyártó döntési mechanizmusain alapul. 



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

9 

2.4 A tervezett technológia leírása és az anyagfelhasználás főbb mutatói 

2.4.1 A tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag 

kapcsolódó létesítményeket 

Az üzemben tervezett kerékpárgyártás fő technológiai lépéseit az alábbi ábra szemlélteti. Szaggatott vonal 

keretezi az eredeti előzetes vizsgálatban lehatárolt folyamatot, melyhez a festőrészleg I. és II. ütemben 

kapcsolódik. A II. ütem gyakorlatilag a termelési kapacitás bővítését jelenti további gyártósorok beindításával. 

Jelen vizsgálat az (ábrán pirossal jelzett) I. ütem festőtechnológiai kapacitásait veszi figyelembe. A váz 

hegesztőüzem és hozzá kapcsolódóan a II. festő részleg létrehozása távlati terv, az előzetes vizsgálatnak 

nem tárgya. A vázak és villák első ütemben készre hegesztett és előzetesen felületkezelt (-védett) állapotban 

kerülnek beszállításra. 

Ábra 2.4: A tervezett kerékpárgyártás vázlatos folyamatábrája  

Forrás: Giant és Tecton adatszolgáltatás 
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2.4.1.1 A tevékenységhez szükséges létesítmények 

Ábra 2.5: Áttekintő helyszínrajz  

 

Forrás: Tecton Kft 2019.06.05. 

Közműellátás 

A tervezett közműves szolgáltatások bemutatása a teljes üzemre értelmezendő. A festőüzemet is magában 

foglaló első fázis, majd a teljes kiépítettségű üzem közműfelvétele az alábbiak szerint alakul. A 

közműcsatlakozások az ipari park rendszereivel kiépültek. 

Festőüzem 

csarnok 

(I. ütem) 

Összeszerelő- 
üzem 

csarnok 

Magasraktár 

(Termékraktár) 

Hulladék-

gyűjtő 

Belső 

alkatrész 

raktár 
Külső 

alkatrész 

raktár 

 (II. ütem) 

Kompresszor 
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Táblázat 2.1: Az üzem össz közműigénye  

Közmű Felhasználás helye / 
típusa 

I. fázis 
(2021) 

I. + II. fázis összesen 
(2023) 

mértékegység / 
megjegyzés 

Földgáz Kommunális (fűtés, 

melegvíz) 
610 

1.400.000 

1.740 

2.830.000 

Nm3/h 

Nm3/év 

Technológiai 4501 jövőbeni engedélyezésben 

pontosítódik * 
Nm3/h 

Összesen: 1.060 --- * Nm3/h 

Villamos-

energia 

Kommunális (világítás, 

légkezelés, szellőzés) 
800 1.100 

MWh/év 

Technológia 2400 
jövőbeni engedélyezésben 

pontosítódik * 

MWh/év 

Összesen: 3.200 --- * MWh/év 

Víz 
Festés (technológia) 

<1 jövőbeni engedélyezésben 

pontosítódik * 

m3/nap (nincs nedves 

leválasztó) 

Váz (technológia) 0 m3/nap 

Kommunális célú 
41,8 

45 

87,4 

50 

m3/nap 

m3/óra (csúcsigény) 

Csúcsfogyasztás: 45,0 --- * m3/h 

Szennyvíz Kommunális 39,7 87,4 m3/nap 

Technológiai 0** jövőbeni engedélyezésben 

pontosítódik * 

m3/nap 

Forrás: Giant adatszolgáltatás 
1 Ebből a festőüzemi technológia fogyasztása kb. 85-100 Nm3/h 

 * Ahogy korábban leírásra került, az eredeti EVD az I. fázisra teljes egészében (azaz épületek és I. fázis teljes technológiája), a 
II fázisra csak az épületek vonatkozásában tér ki, de a II. fázis technológiáira (váz hegesztésre + festőrészlegére) nem. Ezeket 

később, amikor e technológiák részletei ismertek lesznek, újabb „jelentős változtatás” keretében engedélyeztet ik. Emiatt fentebb 
a II. fázis vonatkozásában csak az épületek, és dolgozói jelentléhez kapcsolódó fogyasztásokat tüntetjük fel, a technológiához 
kapcsolódókat nem.   

** Nem keletkezik technológiai szennyvíz az I. fázisban. A festőfal száraz leválasztásos; vázak előkezelten (alapréteggel 
lefestve érkeznek), így ilyen folyamat az I. fázisban nem lesz. 

Technológiai berendezések 

Festőrészleg I. fázisában az erre a célra előzetesen kialakított csarnokon belül felszerelésre kerülnek a festési 

eljárást szolgáló berendezések sorai, valamint mellettük, az összeszerelő üzemhez közel eső oldalon a vázak 

raktározására szolgáló állványzatok. Megjegyezzük, hogy ugyanezen épületben kap később helyet a II. fázis 

festőrészlege. 

Az I. fázisban betelepítendő csarnokrészben a raktárterület/gyártóterület megoszlását az alábbi 

keresztmetszeti ábra szemlélteti. 

Ábra 2.6: Raktárterület (magenta polcozás) és gyártóterület (szabadon hagyott rész) megoszlása a 
festőüzem csarnok I. fázisú betelepítésében  

 

Forrás: Tecton, 2019.06.05.  

Vázraktár Festőüzem 
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A vázraktár tere mintegy 2200 m2, a festősoroknak kialakított terület pedig hozzávetőleg 3000 m2. A nyugati 

részben fennmaradó tartalékterület további mintegy 5200 m2-t foglal el.  

A festőcsarnok gyártóterületén belül az alábbi technológiai lépcsők kapnak elhelyezést (elhelyezkedésüket a 

számok szerint ld. az alábbi ábrákon): 

1. Csiszolás 

2. Nedves festés 

3. Szárítás 

4. Matricázás 

5. Porfestés 

6. Beégetés 

A festési folyamat két szinten helyezkedik el az alábbiak szerint. A felső szinten a szárító, valamint a beégető 

kemence kezelőtere található, ezért a hőkezelési folyamatokhoz, a festés után +3,00 m szintet váltanak a 

felsőpályás konvejoron továbbított vázak. 

A festési eljárás során használt berendezések (és a telepítésre kerülő darabszámuk – nedves festő-szárító 

sorból 2 kerül telepítésre): 

● csiszolórészleg alacsonynyomású terme 

● kézi szórófalas (2x4) és félautomata festőkabin (2) 

● kézi szórófalas javítófülke (1)  

● szárító kemence (2) az emeleten, ezen belül: 

– pihentető alagút (2) 

– szárító alagút (2) 

– hűtő alagút (2) 

– matrica szárító alagút (2) 

● porfestés szórókabinjai (2) 

● beégető kemence (1) ezen belül: 

– fűtött alagút (1) - emelet 

– hűtőalagút (1) – fsz. 

Technológiai elszívó berendezések és légkezelők kerülnek telepítésre az emeleti szinten, illetve a szárító 

kemence feletti járható gépészeti térben.  

A légkezelők kültéri egységei, valamint a kidobó kürtők és ventilátornyílások a tetőn kerülnek elhelyezésre. 

 

Ábra 2.7: Technológiai lépések szint szerinti megoszlása  

 

Forrás: EPS, 2020.04.15.  

 

6 
5 

4 

3 

2 

Hűtés 

Hűtés 1 
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Ábra 2.8: Festési folyamatok alaprajzi elrendezése  

 

Forrás: EPS, 2020.10. 06. 

 

1 

Nyers termék be Festett váz ki 

2 4 

3 

5 

6 

Földszint: 

Emelet: 

 É 
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Ábra 2.9: kerékpár vázak kézi festőállása, és az automata festő kabin, előtérben a vázakat 
szállító konvejor pályával a Giant hollandiai (referencia) üzemében 

  
Forrás: Tecton, 2018. 

Ábra 2.10: Javítófülke kialakítása  

 
Forrás: EPS, 2020,10,21.  

A javítófülke azonos technológiával, de önálló egységként működik majd a festőrészlegen belül. A javítófülke 
részei: 

● Tűzgátló falakkal kialakított hármas kabin kombinált festőállásokkal (3) 

● Elszívó és szűrőfalak (3 db, összesen ~20 m2) 

● Légelvezető csatorna a kidobó ventilátorig 

● Légellátó csatornák 
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A javítókapacitás 60-100 db/nap, használata nem folyamatos. Itt kerül kijavításra (kézi mikro szórófejjel) 

egyrészt a beérkező vázakon található felülethiba (javítófestékekkel), valamint a szériafestést követően 

felfedezett festékhibák (sorozatfestés anyagával). 

Egyéb segédüzemi és szociális létesítmények 

Az építési engedélyezési terv szerint az épület déli oldalán, ahhoz kapcsolódva került kialakításra a 

kompresszor-ház, valamint épületen belül a szociális helyiségek. Az épülettől dél-keletre, a bejárati front előtt 

található a hulladékgyűjtő szekcionált építménye. 

Ábra 2.11: Festőüzem épületének déli részlete a kapcsolódó létesítményekkel 

 
Forrás: Tecton, 2019.06.05. 

A segédüzemi létesítmények az alábbi funkciókat látják el: 

– sűrített levegő előállítás I. fázisban: 115 kW (I.+II. fázisban 250 kW) kompresszor teljesítménnyel, 

– fűtési, és melegvíz előállítási célú hőfejlesztés (13 db 45 kW-os hőlégbefúvó és egy 24 kW gázkazán), 

– légkezelő és klíma berendezések a dolgozók komfortjának érdekében, 

– csapadékvíz elvezetés az épületen kívül, 

– anyagmozgatás: félautomata elektromos üzemű targoncák üzemeltetése tervezett az anyagraktárban, 

készáru raktárban. Ennek mozgásához a padlóban indukciós pálya kerül telepítésre. Csak elektromos 

targoncák üzemeltetése tervezett. 

A környezeti hatások tekintetében a festőüzem esetén kiemelt szerepe van a termikus források 

füstgázkivezetésének valamint az elszívó berendezésekhez tartozó leválasztóknak és a rendszeren keresztül 

történő levegőkidobásnak.  
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Füstgázelvezetés 

A festőüzemi részen zárt égésterű gázos termoventilátorok (Robur K 45) működnek, amelyek füstgázát a 

berendezések feletti lapostető fölé vezetik. 

Az iroda- és szociális helyiségek számára a meleget és melegvizet egy 24 kW névleges hőteljesítményű 

(Hoval TopGas Classic 24) zárt égésterű, kondenzációs gázkazán biztosítja, szintén tető feletti szerelt 

kémény kivezetéssel.  

Megjegyezzük, hogy a komfortot biztosító épületgépészeti elemek már a korábbi tervezési fázisban 

engedélyezésre kerültek. 

A technológiai hőtermelés esetében 2 db szárító alagútkemence, illetve 1 db beégető alagútkemence kerül 

beépítésre földgáz üzemű égőkkel. A három kemence füstgázkivezetése külön kerül kialakításra, a külső 

kéménycsonkok 3 méterrel emelkednek majd a tető fölé, átmérőjük 0,4 m. 

Légellátás berendezései 

Az egyes technológiai lépcsők zónásított légellátással rendelkeznek. A nedves festéshez kapcsolódó 

kombinált hűtő és pihentető zónába befúvott levegő előkezelése az eljáráshoz szükséges paramétereknek 

megfelelően történik. 

A légellátó rendszer horganyzott lemez házban helyezkedik el, mely több funkcionális egységre tagozódik. A 

friss legevő ellátás a külső levegő beszívásával történik. A légellátó rendszer moduláris egységei a levegő 

útja szerinti sorrendben: 

● motor vezérlésű mozgó zsalus beszívó nyílások – a rendszer leállása vagy fagyveszély esetén a zsaluk 

bezáródnak; 

● előszűrő – zsákos EU3 durvaszűrők a levegő portartalmának csökkentésére; a szűrőbetétek cseréje a 

karbantartás része, melyet a nyomásnövekedés rendszeres mérése támogat; 

● légmelegítő – a beszívott levegőt meleg vizes hőcserével 52 °C-ra melegítik; a bemenő melegvíz 

hőmérséklet 85°C, míg a távozóé 75°C; 

● párásító – a párásítással a levegő egyben 24°C-ra hűl 65% rel. páratartalom mellett; a berendezésen a 

sugaras fúvókát ködgyűjtő egészíti ki, így a fel nem vett víz visszaforgatható – a víz műanyagtartályban 

kerül tárolásra; a vízpótlás részlegesen ioncserélt vízzel történik; a berendezést iszapeltávolító csepegtető 

szeleppel is ellátják;  

● utószűrő – a zsákos EU5 finomszűrő a maradék finom részecskék eltávolítását végzi; az előszűrőhöz 

hasonlóan a nyomásnövekedés alapján végzik a szűrőbetét cseréjét; 

● tiszta levegő ventilátor – a nagykapacitású ventilátorok rezgéselnyelő akusztikus szigetelő talpazatra 

kerülnek; továbbá a kidobó oldalhoz rendezett légvezeték hangtompítókkal is felszerelik;  

● kézi vezérlésű zsalus befúvó nyílások 

A kimenő hőmérséklet és relatív páratartalom beállítása automatikus. 
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Ábra 2.12: Egy nedves festősor elszívásának és légkezelésének sematikus modellje  

  
Forrás: EPS 2020. 11. 04.  

Elszívás leválasztó berendezései 

● A nedves festőkabinokban száraz leválasztó „falak” működnek. Az elszívott 

festékrészecskéket tartalmazó levegő papírszűrőkön keresztül kerül 

megtisztításra. A száraz leválasztás lehetővé teszi a festőeljárások 

szennyvízmentes üzemeltetését, és könnyebben is kezelhető. (Megjegyezzük, 

hogy a papírszűrőknél fennáll a tűzveszély, ha a szűrőkben a cserét követő 

beszáradásnál az oldószerek még nem teljesen párologtak el. Alacsony 

oldószertartalmú festékek esetén a kockázat minimális.) A referenciaként 

használt Paintblock® (NeuFilter) kombinált elő- és utószűrő megoldás egyben. 

A nem gyúlékony papír több különbözően formált rétege, különböző nyílásai 

miatt növekszik a leválasztási hatásfok, a festékköd 99,5% -ig leválasztható, 

az egy blokk által felvehető festékmennyiség 15 kg. 

● Porleválasztó ciklon települ a porfesték szóró kabinok mellett. Az ülepedő tiszta festékszemcsék újra 

felhasználásra kerülnek. 

● Zsákos porszűrők települnek az egyéb elszívó berendezéseknél: pl. csiszoló helyiség, valamint a helyiségi 

légkezelők légellátó csatornáiban. 
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2.4.1.2 Tevékenység leírása 

Az üzem viszonylag önálló egysége a festőüzem részleg, ahol festő fal előtt, részben fél-automata, részben 

kézi festékszórással történik a vázak festése. A festéshez kizárólag vízbázisú festékeket, valamint porfestéket 

használnak fel; mindkettő felvitele elektrosztatikus módszerrel történik.  

1. A beérkező vázakat első lépésben kicsomagolják és ellenőrzik az esetleges sérüléseket. A 

csomagoló anyagok (karton, műanyag fólia, műanyag hab) ekkor kerülnek szétválasztásra. Ezt 

követően a vázat felakasztják a konvejor pályára. 

2. A felakasztott és a továbbított vázon ellenőrzik az esetleges felületi érdességet, bemélyedéseket, 

melyeket kézi úton, csiszolópapír használatával eltávolítanak. Ezt követően vödörben tárolt meleg 

vízzel kézi úton mossák. 

3. A kézi csiszoló részlegből továbbított vázak kerülnek festésre. A festőrészleg első lépésében 

előkészítik a festéket ioncserélt vízzel beállítva annak megfelelő viszkozitását (vizes hígítás). Az 

ehhez használatos eszközök tisztítását szintén ioncserélt vízzel végzik.  

A vízzel hígított festékkel történik az alapfestés a „nedves” szórókabinokban, elsősorban automata 

szórófejekkel. Ezt kiegészíti a kézi festés, főként a nehezen hozzáférhető helyeken, illetve a 

minőségellenőrzést követő javítás során. A vázak festése (0,4 m2/váz) során több (a tervek szerint 

összesen 5) rétegben kerülnek felvitelre a festékrétegek, ezért a vázak többször is visszavezetésre 

kerülnek egyes festő, szárító lépcsőkre. A rétegek között pihentetést, valamint szárítás, illetve 

beégetés után hűtést is alkalmaznak. A pihentetési idő (flash-off) az a szükséges várakozási idő, 

amely az új réteg bevonásához vagy permetezéséhez szükséges, amint az első réteget felviszik egy 

anyagra. Berendezés és folyamatirányítás szempontjából azonos úton megy végbe az alapozó festés 

és a fedőszín többrétegű festése. A különbséget a használt festék, valamint a szárítás, pihentetés 

ideje adja.  

Minden festéssorozat után a szórópisztolyt és a festőberendezések csöveit butil-glikol (2-etoxi-etanol) 

ioncserélt-vizes oldatával öblítik át. A festék szórásra kialakított helyeken száraz szórófal működik, az 

I. fázisban csak száraz leválasztást alkalmaznak: az elszívott levegőt szűrőpapíron át vezetik a 

kidobó kürtőre, amely a festék-részecskéket le tudja választani.  

A kizárólag vízbázisú festékek alkalmazása miatt a VOC kibocsátás minimális, emiatt VOC leválasztó 

berendezés (pl. aktív szenes szűrő, utóégető) sem szükséges. Az I. fázis száraz festési technológiája 

miatt nincs vízigény és nem keletkezik szennyvíz. Az I. fázis festőrészlege már másik üzemben 

alapozó festékkel ellátott vázakat fog festeni, emiatt előkezelés (tisztítás) nem szükséges. A II. 

ütemben tervezett festőrészleg nem része jelen EVD-nek mivel ez csak több év múlva létesül; 

részletes technológiája még nem ismert. A Khvr szerinti „jelentős módosítás” keretében kerül majd 

engedélyezésre, a II. ütem hegesztőrészlegével együtt. 

A szárítókat és beégető kemencét földgáz üzemű égők látják el hővel. 

4. A folyamat végén leakasztják a festett vázakat és ellenőrzik a festés és a szín minőségét. 

5. A festés-lakkozás közbeiktatott művelete a matricázás. A kerékpárok felmatricázása az alapfestés 

után következik és megelőzi a fedőlakk felhordását. Felragasztás előtt a matricát szappanos vízbe 

mártják, mely fellazítja a védőpapírt. Felragasztást és a matrica száradását követően a felső 

védőfóliát is eltávolítják a matrica felületéről. A felmatricázott vázakat újra felakasztják a 

konvejorpályára, meleg vízzel mossák majd megszárítják.  

6. A több rétegű alapfestést és matricázást követően zárórétegként porfestéket visznek fel szintén zárt, 

automata, illetve kézi szórópisztolyos kabinokban. A porfesték a beégető kemencében kerül 

kikeményítésre, majd az ez alatt elhelyezett hűtő alagúton hűlnek le a kezelt vázak és továbbítódnak 

a festett váz raktár irányába.  

7. Kitárolás előtt újabb minőségellenőrzést végeznek és megtörténik a méret, illetve minőségi címkézés. 
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2.4.2 A tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása 

A tervezett festéstechnológiával összefüggésben vizsgálandó, hogy az a Khvr 2. melléklet szerinti alábbi 

releváns tevékenységek (egyikébe vagy mindegyikébe) besorolható-e, mely esetben egységes 

környezethasználati engedéllyel lenne végezhető: 

● 2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes 

kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t. (Amennyiben kezelőkádas felületkezelés települ.) 

● 12. Gépipar, fémfeldolgozás - Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, 

különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, 

festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás 

felett.  

A tervezett kerékpárváz festés és kapcsolódó műveletei a Khvr 2. mellékletében felsorolt fenti 

tevékenységekbe a megadott feltételek, illetve küszöbértékek miatt nem besorolható.  

Ennek oka, hogy a vázak előzetes kezeléssel és alap védőréteggel ellátva érkeznek a gyöngyösi üzembe, 

további szerves oldószerrel való előkészítő kezelést nem igényelnek. A festés során szórt technológiával, 

alacsony oldószertartalmú nedves-, illetve oldószermentes porfestékkel kerülnek festésre, így az 

oldószerfelhasználás jelentősen a megadott küszöbértékek alatt marad (az alkalmazott vízbázisú vagy VOC-

mentes festékek miatt; részletesebben ld. 2.4.4 fejezet). 

Az anyagfelhasználást mutató Táblázat 2.4- ból egyidejűleg az is megállapítható, hogy még, megduplázva 

az oldószeres festékek mennyiségét egy jövőbeni II. fázisban, az oldószer felhasználás ~ 60 t/év lesz 

(mivel a porfestékek VOC-ot nem tartalmaznak). Ez pedig alatta marad a Khvr. 2. melléklet 12. pontjában 

megadott 200 t/év oldószer felhasználási küszöbértéknek.  

Másrészt, ha a maximális éves oldószer felhasználást a tervezett évi 220 munkanapra és 2x8 óra műszakra 

vetítjük csak 8,8 kg/h oldószer felhasználás adódik (ennek duplája a II. fázis esetén), amely 

nagyságrenddel van a hivatkozott Khvr. tevékenység 150 kg/h küszöbértéke alatt. 

A fémfeldolgozásból adódó további, egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység a Khvr 2. 

melléklet 2.6. fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes 

kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t. A festési eljárások, tekintettel azoknak felületi védőbevonat képző 

jellegére, valamint annak kémiai reakciókon keresztül történő kialakítására (pl. hőkezelés mellett) elvileg 

besorolható e tevékenységi körbe. Merítőkádak használata a festősoron nem tervezett. Az ezen 

tevékenységekre vonatkozó BAT referencia dokumentum hatáskör meghatározása („scope”) alapján 

ugyanakkor a szórással történő eljárások is ideértendők, amennyiben az összes kezelőanyag (festék) térfogat 

eléri a küszöbértéket2 a vonatkozó elérhető legjobb technika referenciadokumentum szerint. E tekintetben ide 

sorolandó a porszórást végző berendezések hasznos térfogata is, mivel a keményítés során alapvetően 

kémiai kötés alakul ki lakkrészecskék között. A teljes térfogat számítása a berendezéseket tekintve igen 

nehéz, viszont tekintve, hogy a napi használt mennyiség összesen alig haladja meg az 1 m3-t, a teljes 

szórótérfogat így mindenképpen jóval alatta marad a 30 m3 összmennyiségnek. 

Táblázat 2.2: Festőtérfogat számítás  

Festékanyagok 

Fajlagos 
tömeg (kg/l) 

Tervezett 
kg/év 

Számított 
kg/nap 

Számított 
l/nap 

WPR26008-MD / WPR26009-MD 1K WB PE Primer 1.2 120.000 545.45 454.55 

HYDRO-ASCALOR 135 HV / ML WA PES 1K WB 

Polyester Basecoat 1.44 120.000 545,45 378.79 

SAP 315897 P413C900M-YC PE TRANSPARENT 

MT ENVIROCRON® PCS Polyester TGIC-free por 1.25 60.000 273,73 218.18 

Összesen:    
1.051,52 

 
2 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics (STM 

BREF, August 2006) /Scope: A „ha a kezelőkádak térfogata meghaladja a 30 m3-t” értelmezése fontos annak eldöntésére, hogy egy adott telepítéshez 
szükséges-e ipari kibocsátásokra vonatkozó engedély. A technikai munkacsoport megvitatta ennek a meghatározását és elfogadta, hogy a 30 m3 

küszöbérték az összes tartály teljes telepítési térfogatát magában foglalja. Ez kiterjed a festékszórókra is, de a zsírtalanításra nem született egységes 
elfogadott álláspont.” (ld. STS BREF) 
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Összességében ebből az következik, hogy a tervezett kerékpár festés berendezéseinek összes kapacitása 

nem éri el a fém felületkezelésre vonatkozó küszöbértéket, az oldószerfelhasználás pedig a felületkezelésre 

vonatkozó küszöbmennyiségeket, így nem tartozik a Khvr. 2. melléklet hatálya alá, azaz nem egységes 

környezethasználati engedély köteles. 

Amennyiben a későbbiekben a festéstechnológia kiegészül további oldószeres vagy merítéses 

felületkezeléssel, mennyiségtől függően, a Khvr 2. melléklet szerinti alábbi tevékenységek (egyikébe vagy 

mindegyikébe) lehet sorolható és abban az esetben egységes környezethasználati engedéllyel végezhető: 

● 2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes 

kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t. (Amennyiben kezelőkádas felületkezelés települ.) 

● 12. Gépipar, fémfeldolgozás - Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, 

különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, 

festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás 

felett.  

2.4.3 A létesítmény tervezett termelési kapacitása 

Táblázat 2.3: A festőüzem tervek szerinti maximális kapacitása 

Termék I. fázis 

Festett kerékpár váz 500.000 db/év 

Festett kerékpár villa 500.000 db/év 

2.4.4 Anyagfelhasználás és az alkalmazott technikák jellemzői 

Az üzem működéséhez – a takarítás, karbantartás szokásos vegyszerein kívül – csak a vázak festéséhez 

használt festékek minősülnek vegyi anyagnak, de a teljes festőrendszer környezetkímélő a következők 

szerint: 

● az üzemben csak vízbázisú folyékony festékeket használnak, amelyek tartósak, időjárási körülményeknek 

ellenállnak, esztétikusak; 

● a porfestékek TGIC- és VOC-mentesek; a porfesték továbbá nem tartalmaz nehézfémet (ólmot vagy 

krómot), 

● túlszórás esetén a porfesték összegyűjthető és újra felhasználható; 

● a porfesték bevonatok tartósak, csökkentik a helyettesítő termékek és bevonatok használatának 

szükségességét. 

2.4.4.1 Az alkalmazandó festékendszer 

Szériagyártás festékei: 

● Primer (alapozó festék): WPR26008-MD / WPR26009-MD 1K WB PE Primer vízbázisú alapozó festék. 

Gyártja: PPG Industrial Coatings. VOC tartalma 70g/l. 

● Bázisfesték: HYDRO-ASCALOR 135 HV / ML WA PES 1K WB Polyester Basecoat vízbázisú festék. 

Felhasználás: kerékpáralkatrész festése második és harmadik rétegként (zománc). Gyártja: PPG Industrial 

Coatings. VOC tartalma 60-120g/l. 

● Porfesték (átlátszó fedőlakk): ENVIROCRON® PCS P413C900M-YC PE (TRANSPARENT MT): TGIC-

mentes és VOC-mentes porfesték. Gyártja: PPG Industrial Coatings. 

Javítófestékek (igen kis mennyiségben használt): 

● DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C. Felhasználás: Bevonás szórással. Gyártja: PPG Industrial 

Coatings. VOC tartalma 100 súlyszázalék 

● DELTRON BC LEAD FREE COLOURS. Felhasználás: Bevonás szórással. Gyártja: PPG Industrial 

Coatings. VOC tartalma 99,4 - 99,7 súlyszázalék 

A tervezett éves anyagfelhasználást az alábbi táblázat mutatja teljes kapacitáskihasználás esetén.  
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2.4.4.2 Oldószer felhasználás 

A tevékenység, tekintettel annak technológiájára, valamint a bevitt oldószer mennyiségre, az egyes 

tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 

(VOCr) hatálya alá tartozik.  

A VOCr-ben felsorolt tevékenységek közül a kerékpár váz festés az alábbi kategóriába tartozik:  

● 2.5. Bevonatkészítés - 2.5.2. Fém- és műanyag felületek, beleértve repülőgépek, hajók, vasúti járművek 

stb. felületeit is (2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. pontja). 

A tevékenység II. kategóriájú létesítményben települ, és zárt körülmények között üzemel majd. (Zárt 

körülmény: „a létesítmény olyan üzemeltetési körülményei, amelyek között a tevékenységből származó 

illékony szerves vegyületeket összegyűjtik, és szabályozott módon vezetik ki légszennyező pontforráson vagy 

szennyezés-csökkentő berendezésen keresztül”.) Diffúz kibocsátás a levegőbe nem várható, az csak a 

hulladékokban maradó oldószertartalom formájában jelentkezik. 

A tevékenységre a VOCr hatályát meghatározó besorolási küszöbérték a 2. melléklet 1. táblázata alapján >5 

t/év oldószer-felhasználás. E mennyiség számításakor ugyanakkor figyelembe kell venni a rendelet oldószer-

felhasználásra vonatkozó fogalommeghatározását is: 

A VOCr szerves vegyületekkel foglalkozik, meghatározása alapján a „szerves oldószer” fogalmának pedig 

feltétele, hogy illékony szerves vegyület legyen. Illékony szerves vegyületeknek azok minősülnek, amelyek 

gőznyomása 293,15 K-en 0,01 kPa vagy annál nagyobb érték (avagy 20 °C-on 0,1 hPa ill. 0,01 kPa vagy 

annál nagyobb).  

A szervesoldószer-bevitel pedig az (illékony) szerves oldószereknek és ezeknek olyan keverékben lévő - 5. 

melléklet 3.3.2. pontja szerint számított - mennyisége, amelyeket egy tevékenység végzése során 

felhasználnak, beleértve a létesítménybe visszaforgatott oldószereket is. 

Ennek megfelelően alábbiakban összefoglaljuk az oldószerfelhasználás ismérveit. 

Táblázat 2.4: Felhasználandó festék- és számított oldószer mennyiségek 

Festékek Réteg 

Felhasz-
nálás Oldószer1 

Fajl. 
VOC 
tart. 

Fajlagos 
tömeg 

Egys. 
térf. 

Felhasznált 
VOC t/év 

Vízbázísú:  kg/év kg/év kg/nap kg/óra g/l kg/l l/kg   

1K WB PE Primer alapozó 1,2 120 000 12 000 55 3,41 70 1,2 0,83 10,08 

1K WB Polyester 

Basecoat festék 3,4 120 000 12 000 55 3,41 60 1,44 0,69 10,37 

Összesen:  240 000 24 000 109 6,82       20,45 

Porfesték:          

PCS Polyester 

VOC/TGIC-mentes por 5 60.000 - - - - 1,25 - - 

Javítófesték2:          

Deltron medium thinner (1) 25 25      0,025 

Deltron BC lead free 

colours (1) 25 24,9      0,0249 

Összes festék:  300 050 24 050 109,32 6,83    20,49 

Öblítőszer          

Butil-glikol (2-butoxi-

etanol)3  6 940 6 940 31,5  1 200 1,2 0,83 6,94 

Összesen:  306.990       27,44 

Forrás: Számított értékek GIANT adatszolgáltatása alapján 

1 Mivel a festék oldószertartalma megadott tartományok között változó, átlagos 10% oldószer tartalommal számoltunk (valójában az 

alapfesték oldószer tartalma elérheti a 18%-ot is, melynek viszont csak kétharmada minősül illékonynak; az alapozó oldószertartalma 

ennél alacsonyabb). 
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2 A javítófesték felhasználás esetleges (feltalált beszállított vázbevonat hibák függvénye) és igen kismértékű, ezért napi, illetve órás 

felhasználása nem becsülhető. A megadott mennyiségek az éves felhasználásból adódnak.  

3 A butil-glikol oldat töménysége a szükséges tisztítási hatásfoktól függően 1:5 – 1:50-szeres hígítás között változtatható, ezért a pontos 

felhasználási mennyiség jelenleg nem ismert. A táblázatban foglalt adatok 10 %-os töménységű vizes oldat esetén adódnak 1051,52 liter 

festőtérfogat 1/4-ének átöblítése esetén, mely feltételezhetően konzervatív becslést jelent. 

A felhasznált oldószerek, a visszaöblítésre használt tiszta butil-glikolt kivéve, a nedves festékekben előre 

bekevert állapotban kerülnek az üzemben felhasználásra, festékkeverésre csak a viszkozitás megfelelő 

fokának beállítására van szükség ioncserélt vízzel. A szerves oldószerek főbb jellemzőit az alábbi táblázat 

mutatja, tekintettel arra, hogy gőznyomás alapján nem minden felhasznált oldószer „illékony” vastag betűvel 

kiemeltük az illékony komponenseket. A beszállított vázak bevonathibáinak javítására szolgáló 

keverékekben jelen lévő oldószereket a felhasznált igen kis mennyiségek miatt külön táblázatban 

szerepeltetjük. (Megjegyezzük, hogy a festékek nem kerülnek melegítésre a felvitelhez, ugyanakkor a szárító 

kemencében az egyes szerves anyagok hőmérséklet növekedésével történő gőznyomás-változásának 

mértéke nem ismert. Szervesanyag kibocsátás az egyébként nem illékony oldószerekből is várható.) 

Táblázat 2.5: Szériagyártásban felhasznált oldószerek jellemzői  

Oldószer CAS  Súlyszázalék Gőz-

nyomás 

(20°C) 

Fizikai 

jellemzők 

H mondatok, 

tűzveszély 

Ökológiai 

veszélyek 

  Alapozó Festék Öblítő kPa    

2-butoxi-etanol1 

[Butil-glikol] 

111-

76-2 

1,0 – 5,0 

% 

5,0 – 

10,0 

% 

Vízzel 

hígított 

tiszta 

oldószer 

0,089 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

de enyhe 

szagú 

Szagküszöb- 

érték: 20ppm 

H302; H312; 

H319; H315; 

H332; 

Tűzveszélyes, 

tűz esetén 

veszélyes éghető 

gázok vagy 

gőzök 

képződhetnek 

(CO, CO2 

képződés) 

Biológiailag 

könnyen 

lebontható; 

bioakkumuláció 

nem várható (log P 

o/v) <1. A 

környezetben nem 

halmozódik fel. 

PBT/vPvB 

vizsgálatot nem 

végeztek. 

2-(2-butoxi-etoxi)-

etanol2 

[Butil-diglikol] 

112-

34-5 

1,0 – 4,4 

% 

1,0 – 

5,0 % 

 0.003 Színtelen 

folyadék 

Szagtalan 

Szagküszöb- 

érték nem 

ismert 

H319;  

Nem 

tűzveszélyes, de 

éghető;  

tűz esetén 

mérgező gázok 

képződhetnek 

Biológiailag könnyen 

lebontható; 

bioakkumuláció nem 

várható (log P o/v) 

<1. Nem szabad a 

talajba és a 

környezetbe 

engedni. 

PBT/vPvB 

vizsgálatot nem 

végeztek. 

2-dimetil-

aminoetanol3 

108-

01-0 

<1,0 % 0,3 – 

2,9 % 

 0,612 Színtelen 

folyadék 

Aminszerű 

szag 

Szagküszöb-

értékről 

nincs adat 

H302; H312; 

H314; H318; 

H331; H335; 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Ártalmas a vízi 

környezetre: 

Biológiailag 

könnyen 

lebontható. 

Bioakkumulációs 

képességről és 

talajban való 

mobilitásról nincs 

adat. 

Nem PBT, -vPvB. 

2,4,7,9-tetrametil-

5-decyne-4,7-diol4 

126-

86-3 

≤0.30 ≤0.30  0.00135 Viaszszerű, 

sárgásfehér 

anyag 

Szagtalan 

Szagküszöb-

érték nem 

alkalmazható 

H317; H318; 

H412;  

Gyúlékony; tűz 

esetén veszélyes 

éghető gázokat 

vagy gőzöket 

fejleszthet 

Ártalmas a vízi 

élővilágra, hosszan 

tartó károsodást 

okoz. 

Biológiailag nem 

könnyen lebontható. 
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Oldószer CAS  Súlyszázalék Gőz-

nyomás 

(20°C) 

Fizikai 

jellemzők 

H mondatok, 

tűzveszély 

Ökológiai 

veszélyek 

  Alapozó Festék Öblítő kPa    

Bioakkumuláció: 

Cyprinus carpio 

(Kárász) - 28 nap. 

Talajban való 

mobilitásról nincs 

adat. 

Nem PBT, -vPvB. 

Forrás:  
1 Molar Chemicals „2-butoxi-etanol” online elérhető biztonsági adatlapja (felülvizsgálva: 2020.06.15) alapján 
2 Molar Chemicals „Butil-diglikol” online elérhető biztonsági adatlapja (felülvizsgálva: 2020.06.20) alapján 
3 Sigma-Aldrich „2-Dimethylaminoethanol” online elérhető biztonsági adatlapja (felülvizsgálva: 2020.09.11) alapján  
4 Sigma-Aldrich „2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, mixture of (±) and meso” online elérhető biztonsági adatlapja (felülvizsgálva: 
2020.03.02) alapján 
5 TCI „2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol (DL- and meso- mixture)” adatlapja (felülvizsgálva: 2013.20.11) alapján 

 

Táblázat 2.6: Váz alapanyag javítása során felhasznált oldószerek jellemzői  

Oldószer CAS  Súlyszázalék Gőz-

nyomás 

(20°C) 

Fizikai 

jellemzők 

H mondatok, 

tűzveszély 

Ökológiai 

veszélyek 

  Javító 1 Javító 2 kPa    

4-metilpentán-2-on 

[4-metil-2-pentanon 

vagy izobutil-metil-

keton]1 

108-10-1 ≥25 - 

≤50 

 1,999 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

szagú 

Szagküszöb-

érték 0,04 - 

0,08 ppm 

H319; H332; 

H335; 

H225 Fokozottan 

tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

 

Nem lehet 

besorolni, mint vízi 

környezetre 

veszélyt jelentő; 

Biológiailag 

könnyen lebomló; 

Bioakkumuláció 

nem számottevő;  

Nem PBT, -vPvB. 

2-etoxi-1-metiletil-

acetát 

[etoxi-propil-acetát, 

propilén-glikol-1-

etiléter-acetát]2 

54839-24-6 ≥25 - 

≤50 

 0,227 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

éterszerű 

szagú 

H336; 

H226 

Tűzveszélyes, 

53° C felett 

robbanásveszély

es gőz/levegő 

keverékek 

keletkezhetnek; 

Égéskor ecetsav 

füstöket képez. 

Enyhén veszélyes a 

vízi környezetre; 

Egyéb adat nem 

ismert. 

2-metoxi-1-metiletil-

acetát [2-metoxi-1-

metil-acetát, metoxi-

propil-acetát)3 

108-65-6 ≥10 - 

≤25 

≥5.0 - 

≤10 

0,359 Színtelen 

folyadék 

Szagáról 

nincs adat 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Nincs adat. 

n-butil-acetát 

[butil-acetát, ecetsav-

butil-észter]4 

123-86-4 - ≥25 - 

≤50 

1,12 Színtelen 

folyadék 

Gyümölcsös 

szag 

H336; 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Biológiailag 

könnyen lebomló; 

Nem PBT, -vPvB 

Egyéb adat nem 

ismert. 

Bután-1-ol 

[1-butanol,  

butanol]5 

71-36-3 - ≥5.0 - 

≤8.7 

0,625 Színtelen 

folyadék 

Etanolos 

szagú 

H302; H315; 

H318; H335; 

H336; 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Enyhén veszélyes a 

vízi környezetre; 

Biológiailag 

könnyen lebomló; 

Bioakkumuláció 

pisztráng 24 h - 921 

mg/l;  

Nem PBT, -vPvB. 
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Oldószer CAS  Súlyszázalék Gőz-

nyomás 

(20°C) 

Fizikai 

jellemzők 

H mondatok, 

tűzveszély 

Ökológiai 

veszélyek 

  Javító 1 Javító 2 kPa    

Xilol 

[dimetil-benzol]6 

1330-20-7 - ≥1.0 - 

≤6.6 

0,821 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

szagú 

H304; 

H312+H332; 

H315; H319; 

H335; H373 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék  

Biológiailag 

könnyen lebomló; 

Bioakkummuláció 

nem számottevő; 

PBT/vPvB adatok 

nem állnak 

rendelkezésre. 

Aromás HC (C9) 

[oldószer nafta, 

petróleum-xilének]7 

64742-95-6 - ≥0.30 - 

<2.5 

<1 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

(petróleum) 

szagú 

H304; H335; 

H336;  

H411; 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék 

Vízi szervezetekre 

akut és krónikus 

toxicitás; 

Biológiailag 

könnyen 

lebontható; 

Bioakkumulációról 

nincs adat;  Nem 

PBT, -vPvB. 

2-metilpropán-1-ol 

[izobutanol, 

izobutil-alkohol]8 

78-83-1 - ≤1.7 1,022 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

szagú 

H335; H315; 

H318; H336; 

H226 

Tűzveszélyes 

folyadék 

Robbanás-

veszélyes anyag 

Környezetre, vízi 

szervezetekre 

gyakorolt hatása 

nem ismeretes; 

Biológiailag 

könnyen 

lebontható; 

Bioakkumuláció 

nem várható; 

PBT/vPvB 

vizsgálatot nem 

végeztek. 

Etil-benzol9 100-41-4 - ≥1.0 - 

≤5.0 

0,95 Színtelen 

folyadék 

Jellegzetes 

szagú 

H304; H332; 

H373;  

H401; H412; 

225 Fokozottan 

tűzveszélyes 

folyadék és gőz 

Vízi szervezetekre 

krónikus és akut 

toxicitás; 

Bioakkumuláció 

nem várható; 

Talajban 

korlátozottan 

mobilis. 

PBT/vPvB adat nem 

áll rendelkezésre. 

α-[3-[3-(2H-

benzotriazol-2-yl) 

származékok10 

SUB 

130824 

- ≤0.30 Nincs adat 

(Nem 

VOC) 

Sárgás színű 

folyadék, 

Enyhe szagú 

H317; 

H411; 

Tűzveszélyesség 

nem minősített, 

lobbanáspont 

114°C; Veszélyes 

égéstermékek: 

CO, CO2, 

aldehidek, savak 

Vízi szervezetekre 

akut toxicitás; vízben 

nem oldódik; 

Biológiailag nem jól 

lebontható; 

Bioakkumuláció nem 

jelentős; Szilárd 

talajszemcsékhez 

kötődik. 

Forrás:  
14-Methyl-2-pentanone Sigma-Aldrichnál elérhető adatlapja (Version 8.1, felülvizsgálva 05.04.2020) alapján 
2 https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_lang=hu&p_card_id=1574&p_version=2 
3 Propylenglykol-monomethylether-acetat Sigma-Aldrichnál elérhető adatlapja (Version 6.1, felülvizsgálva 24.09.2019) alapján 
4 Essigsäure-butylester Supelco Sigma-Aldrichnál elérhető biztonsági adatlap (Version 6.0, felülvizsgálva 16.10.2019) alapján 
5 1-Butanol Sigma-Aldrichnál elérhető biztonsági adatlap (Version 8.1, felülvzsgálva 05.04.2020) alapján 
6 Xilol (izomerek) >98 %, tiszta Carl Rothnál elérhető biztonsági adatlap (Version 3.0, felülvizsgálva 11.02.2020) alapján 
7 Hydrocarbons, C9, aromatics DHC-nél elérhető biztonsági adatlapja (Version GHS 4.1, felülvizsgálva 2018-07-09) alapján  
8 izo-Butanol online elérhető biztonsági adatlapja (Molar Chemicals Version 9.4, felülvizsgálva 2020.06.20.) alapján 
9 Ethylbenzol Merck Millipore-nál elérhető biztonsági adatlapja (Version 12.0, felülvizsgálva 27.06.2017.) alapján 
10 SK-P7500 U.V. Absorber Super-Krete biztonsági adatlap (eredeti dátum 22.10.2015.) alapján 

Az oldószerek közös jellemzője – mely az ezeket tartalmazó festékekre is kihat –, hogy oxidáló, gyújtó 

ágensektől távol, zárt edényben tárolandók, csatornába, élővízbe, talajba nem engedhetők, maradékuk 
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veszélyes hulladéknak számít. Ugyanakkor nem rákkeltők, nem mutagén, illetve reprodukciós toxicitású 

anyagok. 

A VOCr 10. § (1) szerint a teljes VOC kibocsátási határértékek vagy VOC diffúz kibocsátási határértékek és a 

4. § (2) bekezdés b) pontjában megállapított követelmények teljesítésének megítélése céljából minden év 

március 31-ig el kell készíteni az előző naptári évre az 5. melléklet szerinti éves oldószermérleget a 

tényleges kibocsátások megállapításához. 

(2) Az éves oldószermérleg adatait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Lvr.) 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell 

nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 

(3) A VOC diffúz kibocsátások ellenőrzésére vonatkozó előírásokat az Lvr. és az 5. melléklet 3.3. pontja 

tartalmazza. 

(4) A teljes VOC kibocsátás ellenőrzését az 5. melléklet 3.4. pontja szerint kell végrehajtani. 

2.4.5 Raktározás 

A festőüzemhez kapcsolódóan egyrészt a nyers- illetve festett vázak kerülnek ideiglenes tárolásra a 

csarnokon belül kialakított állványos raktárban. Másrészt a festés alapanyagai, főként festékek, matricák, 

illetve az egyéb segédanyagok (csiszolópapír, rongy, szivacs, egyéni védőeszközök). 

Táblázat 2.7: Váz tárolás  
 

I. fázis (2021) I. fázis (2023) (II. fázis) 

 egyidejűleg tárolt max. mennyiség (t) 

Kerékpár váz (alumínium) 46,25 70,00 118,75 

Elektromos kerékpár váz (Al) 8,75 11,66 17,50 

Forrás: GIANT adatszolgáltatás 

Táblázat 2.8: Felhasznált és egyidejűleg tárolt alapanyag mennyiségek 

Anyag Kiszerelés Tömeg/kiszerelés Tárolt db 

Alapozó (primer) Vödör 15 kg 36 

Szín (base coat) Vödör 16,5 kg 33 

Porfesték (clear coat) Doboz 19 kg 14 

Butil-glikol (oldószer) Hordó 180 kg 4 

Matrica (Nedves) köteg (50 db) 1,5 kg 

Forrás: GIANT adatszolgáltatás 

A festékanyagok műszaki adatlapját az „A” mellékletben csatoljuk. A festékek tárolására egy önálló 

festéktároló helyiség létesül az üzemben.  

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbt.) 15. § (2) alapján esetünkben a munkáltató 

biztosítja, hogy a tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék a biztonságot, az egészséget, illetve testi 

épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. Ennek érdekében 

folyadékzáró és kémiailag ellenálló ipari gyanta kenéssel ellátott padozat, valamint kármentő kerül kialakításra 

a festéktárolóban.  

A fenti táblázatban látható, egyidejűleg tárolt vegyszerek közül a H1. akut toxicitás 1. kategóriába tartozó két 

veszélyes komponenst is tartalmazó festékek, illetve oldószer mennyisége megalapozhatja a létesítmény 

küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemként történő azonosítását (ld. részletesebben a 3.8.2 

fejezetben). Az üzemazonosítás érdekében a kérdéses mennyiségek további pontosítása javasolt. 
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2.4.6 A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés 

Működés során képződő hulladékok  

Az engedélyes (anyavállalata) a hollandiai Lelystad városában már rendelkezik egy gyakorlatilag azonos 

technológiájú kerékpár gyártó üzemmel, így elsődlegesen annak működési tapasztalatai alapján mutatjuk be 

a keletkező hulladékok típusát, mennyiségét és telephelyi gyűjtését. Ez egyben a keletkező hulladékok 

várható mennyiségének, típusának viszonylag pontos becslésére, a tervezett gyűjtési mód leírására is jó 

lehetőséget ad. 

Hulladékok a tervezett festőüzemben a következő műveletekből, részfolyamatokból keletkezhetnek: 

● Raktározás (göngyölegek); 

● Festési eljárások (festékes göngyölegek, mosóvizek, esetleges maradékok, csiszolópapírok); 

● Kiegészítő és karbantartó tevékenységből (gépek, berendezések olajmaradékai, mosóvizei, elhasznált 

filterek); 

● Irodai, adminisztratív tevékenységből, dolgozó jelenlétből kommunális hulladékok. 

A következő táblázatokban külön adjuk meg a várhatóan keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok 

típusait és mennyiségüket, az üzem I. ütemében a teljes gyártási eljárásra a referenciaüzem adatai alapján; 

egyidejűleg megadva a telephelyen belüli gyűjtésük helyét is. 

1. Táblázat: Keletkező nem veszélyes hulladékok 

HAK kód megnevezés / megjegyzés mennyiség gyűjtés helye 

  t/év  

15 01 01 

15 01 02 

papír, karton csomagolási hulladék (hasznosítható) 

műanyag csomagolási hulladék (hasznosítható) 

1521 

56 

üzemi nem veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

15 01 03 fa raklap hulladék (hasznosítható) 70 üzemi nem veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

20 01 40 fém hulladék (alkatrészek) / hasznosítható 10 üzemi nem veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

20 03 01 kommunális hulladék 30 kommunális hulladék konténer 

tároló 

 Összesen: ~1700 - 

Forrás: Giant adatszolgáltatás (Lelystad üzem adatai alapján) 

2. Táblázat: Keletkező veszélyes hulladékok (tonna/év) 

HAK kód megnevezés / megjegyzés mennyiség gyűjtés helye 

  t/év  

08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat 

tartalmazó festék- és lakk-hulladék 

0,4 üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

15 01 10* festékes göngyöleg, veszélyes anyagokat 
maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

4 üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem 

határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

3 üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

19 08 10* olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék 0,3 üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely 

 Összesen: 7,7 - 

Forrás: Giant adatszolgáltatás (Lelystad üzem adatai alapján) 

A festőüzem hulladéka ebből mintegy 24 m3/év: 4-5 tonna főként veszélyes hulladék, HAK 08 01 11*, 15 01 

10* és a 15 02 02* egy része (festék csomagolás, oldószeres-festékes folyadék, festékes vagy oldószeres 

tisztító eszközök). 

A festőkabinok falába beépített papírszűrőket telítődés után a tervek szerint a beszállító cseréli és szállítja el 

közvetlenül. 
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Hulladékok telephelyi gyűjtése, a gyűjtőhelyek kialakítása 

A fentiek szerint keletkező hulladékokat rövid ideig munkahelyi hulladék gyűjtőhelyen és a kiszállítást 

megelőzően az üzemi hulladék gyűjtőhelyen fogják gyűjteni. A veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére az 

üzemi hulladék gyűjtőhelyen elkülönített szekció települ (ld. Ábra 2.11) 

Az üzemi gyűjtőhely a 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet előírásainak megfelelően zárt és fedett; az 

épületen belül is szekcionált az elkülönített hulladékgyűjtést segítendő. Esővíz bejutása kizárható a 

lejtésviszonyok és a bejárat előtti előtető miatt. A veszélyes hulladék gyűjtőhelyen belül a padozat egy 

mélypont felé lejt, ahol kármentő zsompok találhatók, valamint beton ipari padló, amely a 3 rétegű 

epoxigyanta kenés vízzáró és a kémiailag ellenálló. A nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely is zárt és 

fedett épület, padozata szintén epoxi gyanta kenéssel ellátott. 

A gyűjtőhelyeken belül a fajtánként elkülönített veszélyes hulladékokat (pl. festékes rongyokat) ADR 

minősítésű big-bag zsákokban, vagy a (folyékony/iszap állagú hulladékokat) IBC konténerben vagy zárható 

hordóban vagy zárható konténerben tárolják.  

A hulladékok telephelyi gyűjtése során az egyes üzemi gyűjtőhely(ek)en legfeljebb 1 évig gyűjtik a 

hulladékokat, de amennyiben az adott gyűjtőhely telítettsége indokolja, akkor ennél rövidebb időszakonként 

történik az elszállítás. Munkahelyi gyűjtőhelyek esetében legfeljebb 6 hónapig gyűjtik a hulladékokat; de 

gyűjtőkapacitástól és aktuális telítettségüktől függően várhatóan rövidebb időszakonként történik a hulladék 

kiszállítás. 

A keletkező hulladékokkal kapcsolatosan a 309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet szerint engedélyesnek 

nyilvántartást kell vezetnie, és adatszolgáltatást kell teljesíteni az OKIR-EHIR rendszerben. 

A Ht. alapján a saját tevékenységből keletkező hulladék, saját telephelyen történő gyűjtése 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezhető. Az engedélyes külső féltől hulladékot nem vesz át, így ezek 

alapján hulladékgazdálkodási engedély nem lesz szükséges.  

Hulladékok telephelyen kívüli kezelése 

Az engedélyes minden keletkező hulladékát külső félnek kívánja átadni kezelésre, amelynek a megfelelő 

hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie az adott hulladékra vonatkozóan. Az engedélyes saját 

maga által végzett hulladék szállítást szintén nem tervez. 

A környezeti hatások, hulladékgazdálkodási vonatkozások tekintetében azt célszerű vizsgálni, hogy milyen 

kezelési (lehetőleg hasznosítási) eljárások léteznek a fentiekben azonosított (technológiai) hulladékok 

vonatkozásában: 

● a legnagyobb arányt (és mennyiséget) jelentő papír (karton) csomagolóanyag begyűjtése és hasznosítása 

Magyarországon, illetve Heves megyében megoldott. 

● a többi, még érdemi mennyiségű hulladék (műanyag csomagolási hulladék), selejt fém alkatrészek, fa 

raklapok gyűjtése és hasznosítása szintén megoldott; számos hulladékkezelő tevékenykedik e területen. 

● a veszélyes hulladékok mennyisége egy ipari üzem léptékékhez képest szinte elhanyagolható (<0,5% a 

teljes üzemre). Ez túlnyomó részt festékes göngyöleg vagy hulladék festék. Ezek elszállítása és kezelése 

a hazai hulladékgazdálkodási szektorban rutinszerűen megoldott. 

A dolgozók jelenlétéből keletkező települési (kommunális) hulladék becsült mennyisége max. ~45 t/év teljes 

kiépítettség mellett. Ebből elkülönítetten kerül gyűjtésre az irodai papír, műanyag és fém frakció. Ennek 

elszállítására és kezelésére a területi közszolgáltatóval kötnek szerződést. Ennek telephelyi gyűjtése 

rutinszerűen, szabvány konténerekben, a kommunális hulladék konténer tárolóban megoldható. 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató: Gyöngyösön – és környezetében - a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatot az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft látja el (Gyöngyös Kenyérgyár út 

19.), lakossági és vállalati körben is. A cég hulladékudvart is üzemeltet; hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

engedéllyel, minősítési okirattal rendelkezik. 

A hulladékképződés és a hulladékkezelés az engedélyes létesítmény esetében nem minősíthető jelentős 

hatótényezőknek; a tervezett üzem nem okoz olyan hulladékgazdálkodási feladatot sem mennyiségi, sem 



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

28 

minőségi, sem (kezelés)technológiai oldalról, amely akár regionális szinten problémát okozna. A keletkező 

hulladékok kezelése abszolút domináns arányban hasznosítással megvalósítható, magyarországi 

hulladékkezelők által. 

Felhagyás során képződő hulladékok és kezelésük 

A felhagyás nagy valószínűséggel a gyártási tevékenység felhagyását jelentené. Ebben az esetben a 

működés fázisában – fent bemutatott – hulladékok keletkezése megszűnik. 

A felhagyás nagy valószínűséggel nem fogja jelenteni az épületek, építmények tényleges fizikai elbontását, 

mivel a kedvező fekvéssel rendelkező ipari parkban más gyártási funkció települhet ide. Amennyiben mégis 

teljes fizikai bontásra kerülne sor, akkor nagy mennyiségű inert bontási hulladék, az EWC 17 főcsoport 

hulladékainak keletkezésével kellene számolni. A gépek pedig leszerelésre és elszállításra kerülnek. 

2.4.7 Szennyvízkezelés 

A keletkező kommunális szennyvíz előkezelésére nincs szükség, mivel minőségi paraméterei ezt nem 

indokolják, megfelel a közcsatornára bocsáthatóság küszöbértékeinek. Várható mennyiségét az épület 

telepítésekor figyelembe vették. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik az I. fázisban. A kabinokban található festőfalak száraz leválasztásos 

technikával üzemelnek, mely csak filter hulladékot eredményez. A vázak előkezelten (alapréteggel lefestve 

érkeznek), így vizes-oldatos felületkezelési folyamat az I. fázisban nem lesz. 

Minimális mennyiségű folyékony hulladék keletkezik a vázak áttörlésével, a matricák nedvesítésével, illetve a 

berendezések mosásával. 

2.4.8 Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik 

Saját energiaellátó-, illetve vízkivételi rendszer nem települ, a festőüzem a megépült létesítményen keresztül 

az ipari park víz- és energia- (valamint gáz-) ellátását használja. 

2.4.9 A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje 

A tevékenység végzéséhez az alábbi szállítási forgalom kapcsolódik, amely a hollandiai kerékpárgyár 

meglévő forgalma alapján jól becsülhető. Az adatokból látható, hogy éjszakai időszakban (22.00 – 06.00 óra 

között) csak kis mértékű készáru kiszállítás várható, de ezt leszámítva egyetlen más járműkategóriában sem 

várható forgalom az éjszakai órákban.  

3.Táblázat: Várható szállítási forgalom az üzemelés alatt 

Kategória Fuvar 
irány 

Időszak 
(óra) 

I. fázis I.+II. fázis  
együttesen 

Festőüzem 
többlet  

Kamion 
(>7,5 

tonna) 

Érkező Nappal 06:00-22:00 30 51 4 

Éjjel 22:00-06:00 0 0 0 

Induló Nappal 06:00-22:00 14 24 4 

Éjjel 22:00-06:00 7 12 0 

Kis tgk  

(3,5 – 7,5 t) 

Érkező Nappal 06:00-22:00 10 15 6 

Nappal 06:00-22:00 0 0 0 

Induló Nappal 06:00-22:00 10 15 6 

Éjjel 22:00-06:00 0 0 0 

Busz Érkező Nappal 06:00-22:00 10 20 2 

Éjjel 22:00-06:00 0 0 0 

Induló Nappal 06:00-22:00 10 20 2 

Éjjel 22:00-06:00 0 0 0 

Személygk. Érkező (csak 06:00-22:00) 15 15 50 

Induló (csak 06:00-22:00) 15 15 50 

Forrás: Giant adatszolgáltatás 
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2.4.10 Egyéb kapcsolódó művelet 

Egyéb kapcsolódó művelet nem tervezett, a telepítés a már megépült gyár területén történik. 

2.4.11 A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

Az üzem elsősorban élőmunkát igényel, kis léptékű technológiai eszközigény mellett. Veszélyes anyagok 

(praktikusan festékek és festék hulladék) tárolására csak kis mennyiségben kerül sor.  

● A festék tároló helyiségben vályús kármentő kerül kialakításra megfelelő padlólejtéssel, a tárolt anyagnak 

ellenálló, ipari műgyanta kenéssel és rácsos járófelülettel. A zárt raktárak padló lejtésviszonyai az 

esetleges kiömlés szabadba történő kijutását megakadályozzák; a padozat (és az oldalfal alsó része) a 

tárolt anyagnak kémiailag ellenálló bevonatot kap. A veszélyes hulladék gyűjtőhely szintén hasonló vízzáró 

és kármentővel ellátott kialakítással létesül. 

● Csak vízbázisú festéket használnak a nedves festéshez. A festékeket zárt edényekben tárolják, a VOC 

kibocsátás minimalizálása érdekében. 

● Festőüzemi berendezéseknél elszívó rendszer létesül az alábbiak szerint: 

Ábra 2.13: Technológiai légtechnikai berendezések elhelyezkedése (piros: elszívó, kék: leválasztó 
berendezés) 

 

Forrás: EPS, 2020. 10. 06. 

● Szűrő beépítése tervezett a festőrészleg légszennyező anyag kibocsátásának csökkentésére. A festő fal 

száraz rendszerű leválasztója nem igényel vízfelhasználást és a leválasztott anyag a szűrőhulladékban 

marad. 

Ábra 2.14: Papírszűrőfal működésének illusztrációja a forgalmazótól  

 
Forrás: https://www.neufilter.de/einsatzgebiete.html  

● A porfestő kabinok elszívó rendszeréhez kapcsolva ciklon porleválasztó üzemel majd, mely egyben 

lehetővé teszi a tiszta porfesték frakció újra felhasználását is. A finom, léghuzamban maradó frakció 

leválasztásáról zsákos finomszűrő gondoskodik. 
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● Az alkalmazott fűtőberendezések magas hatásfokú Low-NOx égővel lesznek felszerelve. 

● Éjszaka (22- 06 óra között) az üzem nem működik (zajterhelése ekkor nincs).  

● Zajkibocsátó berendezések elhelyezése (pl. sűrített levegő kompresszor, légkezelő, hűtőgép) zárt 

épületrészben, a zajkibocsátás csökkentése érdekében. 

● Az épület fokozott hőszigeteléssel létesül, az energiaigények minimalizálása érdekében. Ebbe bele 

értendő a nyári klimatizálási igények csökkentése is, amely jelentős részben klíma adaptációs intézkedés. 

● Energiahatékony (LED) alapú világítás, és energiahatékony berendezések magas hatásfokú kazán és 

kompresszorok) kerülnek beépítésre.  

● Saját napelemes rendszer létesítése tervezett, részben klímavédelmi mitigációs intézkedésként. 

● Az anyavállalat klíma stratégiával rendelkezik, amelynek helyi megvalósíthatóságát – a fenti 

intézkedéseken túl is - vizsgálják.  

2.4.12 Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi 

referencia 

Magyarországon új technológia bevezetésére nem kerül sor, ugyanakkor a kerékpárgyárban telepítendő 

festőüzem kialakítása mérete miatt egyedinek tekinthető. A festőüzem kialakításának alapja az engedélyes 

Lelystad-ban (Hollandiában) működő, referenciaként szolgáló hasonló üzeme, illetve annak a termelési 

igényekhez alkalmazkodó optimalizált változata. 

2.5 A tevékenység telepítéséhez és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 

2.5.1 A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és 

üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás 

Az új technológiai részleg a felépült üzemen belül létesül, telepítéséhez nem szükséges új bánya vagy egyéb 

anyagnyerőhely, lerakóhely létesítése, tereprendezés vagy mederkotrás. 

2.5.2 A telepítéshez szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 

A telepítéshez kapcsolódó szállítás és raktározás a beszállítók kompetenciája. A berendezések a már 

megépült üzemi csarnokba kerülnek betárolásra és helyben felhasználásra. 

Vízrendezésre nem kerül sor. 

2.5.3 A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése 

A telepítés fázisában bontás már nem várható. A gépek beszállítása és beszerelése kapcsán göngyölegek, 

valamint kisebb mennyiségű veszélyes hulladék keletkezése is várható, pl. egyes felhasznált veszélyes 

anyagok szennyezett tartályai, illetve maradékai okán keletkeznek. A 309/2014. (XII.11.) kormányrendelet 

alapján, a keletkező veszélyes és nem veszélyes (pl. csomagolóanyag) hulladékokról is nyilvántartást kell 

vezetni, az egyéb építési hulladékokon túlmenően. 

A telepítés fázisa nem okozza a szokásosnak tekinthető hulladékoktól eltérő típusú, vagy túlzottan nagy 

mennyiségű hulladék keletkezését, és nem igényli a szokásostól eltérő vagy kistérségi szinten rendelkezésre 

nem álló hulladékkezelési megoldások alkalmazását. 

2.6 Megalapozó információk 

A tervezett tevékenység környezeti hatásainak értékelése szempontjából jelentős környezeti információkat és 

azok forrását az előzetes hatásbecslés egyes környezeti elemeket, illetve ezek rendszereit vizsgáló fejezetei 

a jelenlegi állapot leírásában tartalmazzák. 

2.7 Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

Az üzem kialakításáról, berendezéseiről, működési rendjéről, technológiájáról, anyag- és 

energiafelhasználásáról, illetve kibocsátásairól rendelkezésre álló információk ismertnek és megbízhatónak 
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tekinthetők, mivel a Giant anyavállalatnak Hollandiában (Lelystad-ban) már működik nagyon hasonló 

technológiájú kerékpár üzeme. Az innen származó fajlagos adatok, vagy esetleg konkrét kibocsátásmérések 

alapján a gyöngyösi üzem estében várható hatótényezők jól meghatározhatók. További pontosítása a 

környezeti hatások megítélhetősége szempontjából nem szükséges. 

A telepítési adatok az engedélyes adatszolgáltatásán keresztül a tervezők: Tecton Kft. (2018) épület és 

épületgépészet, valamint Energy Partners Sys B. V. (röviden: EPS, 2020) technológiai légkezelés, illetve 

egyes technológiai berendezés beszállítók által megadott adatokból származik. Tekintettel arra, hogy a 

végleges állapot a telepítés lezárultával alakul ki, kisebb módosítások valószínűsíthetek, melyek viszont 

várhatóan nem okoznak jelentős eltérést, illetve környezetvédelmi szempontból a várt hatások megváltozását.  

Az adatszolgáltatásban szereplő adatok valóságtartalmáról nem állt módunkban meggyőződni, ezért ezek 

helyessége az adatszolgáltató felelősségi körébe tartozik. 

2.8 Nyilatkozat összetartozó tevékenységek megvalósításáról 

A Khvr szerint összetartozó tevékenység a 3. számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe 

tartozó tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos 

ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú melléklet 

szerinti tevékenységnek minősül, vagy olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott 

küszöbérték alá esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel 

együtt a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték teljesül. 

Engedélyes ezúton nyilatkozik arról, hogy a tevékenység megkezdését követően nem kerül sor összetartozó 

tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására. 

A tevékenység a telepítési helyen a tervek szerint a jövőben hasonló kerékpárváz festő technológiával (II. 

ütem), valamint váz hegesztéssel egészül ki, de ezek a megfelelő időben újabb vizsgálat tárgyát képezik 

majd.   

2.9 Minősített adatok 

A dokumentációban foglalt adatok engedélyes üzleti érdekkörébe tartoznak, a nyilvánosság Khvr-ben foglalt 

kötelező tájékoztatása céljából kizárólag a hatósági ügyintézés folyamata során, annak céljaira 

nyilvánosságra hozhatók. 

Engedélyes a jelen dokumentációban foglalt adatoknak és információknak az előzetes vizsgálat 

hatósági folyamatán kívül, hatóság vagy harmadik fél általi publikációjához nem járul hozzá. 

2.10 Minősített technológia 

Minősített technológia alkalmazásáról nincs adat. 
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3 Előzetes hatásbecslés 

Metodika 

Jelen dokumentáció a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 4. mellékletében megadott tartalmi 

követelményeknek megfelelően készült.   

A vizsgálatok elvégzése során az alábbi felhasználói joggal rendelkező programokat használtuk: 

● Google Earth Pro (ábrák, térképek készítése) 

● AutoCad 2014 (ábrák, térképek készítése) 

● Microsoft Office 2010 (dokumentum- és szövegszerkesztés) 

● Microstation V8i 

● Bentley Map 

● IMMI (Wölfel)  

Az ábrák készítésénél a Google Earth Pro jó minőségű fotószolgáltatását is felhasználtuk. 

A helyszíni műszeres zajmérések nappali időszakban történtek SVAN 958 4 csatornás zaj- és 

rezgésanalizátor segítségével. A forgalmi zaj mérése az 1. sz. főúttól 7.5 méter távolságban (M1-es 

mérőpont), a védendő homlokzattal egyvonalban, míg az üzemi zaj mérése - a megközelíthetőség 

korlátozásának eredményeképp - a létesítendő üzemhez legközelebbi védendő homlokzattól kb. 30 méter 

távolságban, a telekhatáron történt (M2-es mérőpont). 

Az előzetes hatásbecslés alábbi fejezeteit a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületeken - a 

környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján - 

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készítették el. 

Az előzetes vizsgálat elvégzése során követelmény a számításba vett változat(ok) környezetterhelése és 

környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a 

tevékenység szakaszaiként [telepítés, megvalósítás és felhagyás] elkülönítve, az esetlegesen 

környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel; valamint 

annak vizsgálata, hogy a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, beleértve az 

éghajlatváltozást. Követelmény továbbá a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes 

környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése. Jelen fejezet összefüggésében 

tartalmazza a hatótényezők, hatásfolyamatok és hatások becslését.  

A dokumentációban figyelembe vettük azon, a tervezett tevékenység környezeti hatásainak értékelése 

szempontjából jelentős környezeti információkat, amelyek a hatásterület, illetve az ott folytatott korábbi 

tevékenységek vizsgálata nyomán rendelkezésére állnak vagy beszerezhetők voltak („Megalapozó 

információk”). A megalapozó információk bemutatását az egyes alfejezetekben található „jelenlegi állapot” 

leírása tartalmazza. 

A hatások előzetes, szakterületenkénti szöveges minősítésére használt kategóriák Táblázat 3.1: ban láthatók. 
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Táblázat 3.1: A környezeti hatások minősítésére használt kategóriák 

Kategória Magyarázat 

Megszüntető A kategória azokat a változásokat foglalja magába, ahol egy környezeti elem vagy 
rendszer valamilyen önállónak tekintett minősítési egysége vagy az elem és rendszer 
egésze vagy az elem/rendszer valamilyen önálló összetevője (pl. karsztvíz-készlet, egy 
adott faj, populáció, folyószakasz) megszűnik létezni. Szintén ide tartozik, ha az 
elemnek vagy rendszernek megszűnnek azok a jellemzői, amelyek a besorolást 
meghatározták. (Pl. a termőföld beépítés során megszűnik termőföldként funkcionálni.). 

Károsító A kategória két tényező együttes megjelenését tételezi fel. Az egyik a vonatkozó 
határérték, előírás stb. meghaladása és ezzel az illető elemnek egy rosszabb minőségi 
osztályba kerülése. Itt nem feltétlenül jogi formába öntött határpontok meghaladásáról 
van szó. A második feltétel a változás visszafordíthatatlansága vagyis, hogy a változás 
következményeit csak emberi beavatkozás korrigálhatja. (Az adott környezeti elem 
belső folyamatai, öntisztulási, regenerációs képessége ezt már nem teszi lehetővé.) 
Visszafordíthatatlannak tekintjük és így a károsító kategóriában soroljuk azokat a 
változásokat is, melyek ideiglenesek ugyan, de periodikusan ismétlődőek (pl. napi 
terhelési csúcsok). 

Terhelő A kategóriába soroláskor két világosan megkülönböztethető esetet veszünk figyelembe. 
Az elsőnél az előzőekben leírt irreverzibilitás fennáll ugyan, de a változás nem jelenti 
semmilyen határérték vagy más minősítési korlát átlépését. (Pl. a befogadó minőségi 
besorolásában változást nem okozó olyan szennyvízbevezetések, amelyek 
meghaladják a kibocsátási határértékeket.) A másodiknál a korláttúllépés megtörténik, 
de a hatás erre irányuló beavatkozás nélkül visszafordítható. (Vagy azért, mert a 
hatótényezők egyszeri, megszűnő jellegűek vagy azért, mert a hatások folyamatosan 
jelentkeznek, de intenzitásuk elhanyagolható. Pl. egy terület felvonulási területként való 
ideiglenes felhasználása akkor, ha a felhasználás előtti helyzet önmagától helyreállhat 
belátható időn belül.) 

Elviselhető Amennyiben kimutathatók nem kívánatos változások, de ezek nem befolyásolják az 
adott vizsgálati egység semmilyen lényeges tulajdonságát. Itt nem lehet szó tartós vagy 
gyakori határérték túllépéséről. Emellett ilyenkor általában kis területre korlátozódnak a 
hatások. (Pl. jelentéktelen mértékű szennyvízbevezetések, szolgalmi utak ideiglenes 
használatai.) 

Semleges Az a hatás tartozik ide, melynek léte igazolható, de az okozott változás olyan kicsi, hogy 
nem érzékelhető. (Ide sorolhatók azok a normál működésnél jelentéktelen hatások is, 
amelyek egy havária esetén akár súlyos következményűek is lehetnek.) 

Javító A javító hatások közé azokat a változásokat soroljuk, amelyek egy környezeti 
elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy minőségi jellemzőjét pozitív irányba 
mozdítják el. Minden olyan javulást ide sorolunk, amikor új érték nem keletkezik, hanem 
a meglévő értékek növekednek. (Például egy adott vízkincs minősége, egy 
ökoszisztéma állapota javul. 

Értékteremtő A kategória feltételezi új, környezeti szempontból értékesnek tekintett 
elemek/rendszerek, illetve ezek önálló részeinek megjelenését a hatásterületen, vagy a 
meglévő elemek és rendszerek tulajdonságaiban beálló olyan változásokat, amelyek 
ezeket értékesebbé teszik. Ez utóbbi a minőségi besorolás kedvező irányba történő 
elmozdulását jelenti általában. Az új értékek megjelenése a környezet gazdagodását 
jelenti. Új érték lehet például a vizek esetében az üdülésre alkalmas vízfelület 
megjelenése. 

Forrás: Magyar – Tombácz – Fülöp - Teszár: Előzetes vizsgálat – hatásvizsgálat – IPPC. Környezetvédelmi Kiskönyvtár, 16. 2007. 
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3.1 Védett természeti területek, természetvédelmi értékek 

A festőüzem a korábbi EV alapján megépült csarnokban kerül beszerelésre, a természeti környezetre 

gyakorolt hatások nem változnak. Alábbiakban összegezzük az eredeti EVD-ben tett főbb megállapításokat, 

melyek a teljes üzem telepítésére érvényesek. Vastagon kiemelve lásd a technológia specifikus 

megállapításokat. 

3.1.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

A tervezési terület nem érint országos és helyi jelentőségű védett természeti területet vagy emléket, ex lege 

védett természeti területet, Natura 2000 területet, Országos Ökológiai Hálózat elemét. A legközelebbi 

élővilág-védelmi szempontból érzékeny területek több kilométerre találhatók a beruházás helyszínétől. 

A terület eredeti vegetációtípusa az erdőssztyepp-növényzet lehetett, a Mátra irányából az Alföld felé törtető 

vízfolyások (pl. Gyöngyös-patak, Külső-Mérges-patak stb.) mentén pedig fűz-ligeterdőkkel, mocsárrétekkel. 

Mára azonban az emberi tevékenység gyökeresen átformálta ezt a tájat is, nagytáblás szántókat és bogyós 

gyümölcsösöket, ipari területeket és a települések belterületét találjuk meg. A természetközeli vagy 

természetes élőhelyek már csak elvétve fordulnak elő, csak a Külső-Mérges-patak keskeny puhafás 

bokorsora utal a valamikori természetes vegetációra. A vizsgált terület jelenleg iparterületként van 

kiszabályozva. 

A vizsgált területen a 2018. májusi bejárás alkalmával védett növényfaj egyede nem volt kimutatható és a 

terület jellege miatt nem is lehetett számítani védett vagy fokozottan védett növényfaj előfordulására. 

Zoológiai szempontból a területen általában olyan fajok fordulhatnak elő, melyek a nagyüzemi 

mezőgazdálkodás és ipari területek mellett is fenn tudnak maradni, valamint a nagyfokú emberi jelenléthez 

már hozzászoktak.  

A terület apróvadakban gazdag, a vadászható fajok közül a mezei nyúl (Lepus europaeus), a vörösróka 

(Vuples vulpes) és a fácán (Phasianus colchicus) is előfordul. A terület mellett található nagytáblás 

mezőgazdasági területeken az őz (Capreolus capreolus) is megjelenhet. 

Hatásviselők az üzem környezetében előforduló élőhelyek, a környező területek növény- és állatvilága. 

3.1.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

3.1.2.1 Telepítés 

Egy üzem létesítése, mint minden beépítés, mindenekelőtt élőhely-veszteséget okoz. Ennek mértéke függ a 

beépíteni kívánt terület nagyságától és az érintett élőhelyek számától, kiterjedésétől és minőségétől.  

Egy új zöldmezős beruházás során megváltozik a környező élettér is, hiszen a felvonulási utak és az 

építéshez kapcsolódó egyéb létesítmények (ideiglenes telephelyek, anyagnyerőhely, szerelőtér, depónia tér 

stb.) kialakítása átmeneti élettér- és élőhely-csökkenést eredményezhet. Ez a tevékenység akkor jelentős, ha 

ezeket a helyeket, főleg a felvonulási utakat természetvédelmi szempontból értékes területeken helyezik el. 

Az építés során megnövekedett nehézgépjármű forgalommal kell számolni, ami ideiglenesen a környezeti 

elemek többletterhelését okozhatja (levegő-szennyezés, többlet zajkibocsátás stb.). Ezek ideiglenesen az 

élővilágra is hatnak, így számolni kell az építés ideje alatt azzal, hogy a területről az állatok elvándorolnak, 

illetve viselkedésük megváltozik. Önmagában a rendszeres emberi jelenlét is zavaró hatással jár, így ennek 

következménye lehet az elvándorlás.  

Élővilág-védelmi szempontból az üzem építésének jelentős hatása nem volt, hiszen a nagyüzemi 

szántóterületen csak a mezőgazdasági területeken általánosan elterjedt fajok éltek. Az érintett élőhelyek 

erősen átalakítottak voltak és természetességi indexük nem érte el a kettes értéket sem. Védett vagy 

fokozottan védett növényfaj nem volt érintett. 

A mezőgazdasági területen előforduló védett állatfajok populációiban jelentős csökkenést sem regionális, sem 

pedig lokális szinten nem vártunk. 
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A jelenlegi technológiai telepítés már megépült üzemcsarnokon belül folyik majd. Ehhez az eredeti 

építési forgalomhoz képest kisebb teherforgalom kapcsolódik, A kivitelezés során a zavarás nem 

veszélyeztet, sem lokális, sem pedig regionális szinten védett természeti értékeket. 

Összességében az építés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű. 

3.1.2.2 Működés 

A létesítmény üzemeltetésének beindításával hosszútávon változik, illetve már megváltozott a környező 

élettér, hiszen a nagy területen történő beépítés megváltoztatta a domborzati, lefolyási és mikroklimatikus 

viszonyokat, ezáltal az létesítmény környezetében található természeti viszonyokat is.  

A burkolt felületek csalogató hatása és az ebből származó elütések kockázata a telephelyen alkalmazott 

alacsony sebességek miatt nem releváns.  

A megbolygatott ipari terület „negatív ökológiai folyosóként” is működik, azaz teret engedhet a tájra nem 

jellemző, agresszív nem őshonos fajok megtelepedésének és elszaporodásának. 

A létesítmény kibocsátásai az élővilág számára elviselhető mértékűek lesznek, a terület jelenlegi állat- és 

növényvilágában jelentős változások nem fognak bekövetkezni. 

Összességében az üzemelés hatása az élővilágra nézve elviselhető mértékű lesz. 

3.1.2.3 Felhagyás 

A felhagyásnak bontással járó műveletek esetén az élővilágra nézve minimális negatív hatása lehet a 

zavaráson keresztül. Bontást és területrendezést követően a bolygatott, felhagyással érintett területek – 

területhasznosítástól függően – jó feltételeket teremthetnek a fent már említett agresszíven terjedő invázív 

fajok számára. 

3.1.3 Hatásterület 

A festőüzem telepítése (beszerelés az üzemcsarnokba) és működése kapcsán (EVD1-ben foglaltakhoz 

képest) megváltozott természetvédelmi hatásterület nem határolható le. Tekintettel arra, hogy a 

zajkibocsátás hatásterülete alig lépi túl a telephelyet, a zajból eredő zavarás vizsgálata sem releváns. 

Az EVD1-ben foglalt eredeti hatásterület lehatárolást tájékoztatásként a „D” mellékletben csatoljuk.  

3.1.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

Az invazív fajok terjedésének megakadályozására javasoljuk a minimum évenkénti kétszeri kaszálást a 

zöldfelületeken. 
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3.2 Táj 

Tekintettel arra, hogy a festőüzem a korábbi előzetes vizsgálat alapján megépült csarnokban kerül 

beszerelésre, a tájra gyakorolt hatások nem változnak. Alábbiakban összegezzük az eredeti EVD-ben tett 

főbb megállapításokat, melyek a teljes üzem telepítésére érvényesek; vastag betűvel kiemelve a technológia 

specifikus megállapításokat. 

3.2.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

A tervezési terület a Heves megyében található Nyugati-Mátraalja kistáj K-i részén fekszik Gyöngyös város és 

Gyöngyöshalász község között a 3210 sz. országos közút mellett. 

A kistáj – így a vizsgált Gyöngyös város környezete is – az enyhén D-nek lejtő hegység előtéri dombságának 

alacsonyabb térszínén, a Külső-Mérges-patak völgyében fekszik. A vizsgált terület az ember által erősen 

átalakított táj. Az egykori vegetáció már csak nyomokban fedezhető fel, elsősorban a Külső-Mérges-patakot 

kísérő üde cserjésben. 

A vizsgált terület tájképét az emberi tevékenység nyomai uralják: maga a beruházás nagyüzemi szántóföldet 

és parlagot érintett. A vizsgálati területtől É-ra közlekedési nyomvonalas létesítményeket (széles 

mezőgazdasági út és vasút) azon túl pedig ipari területeket (Horváth Rudolf Intertransport Kft, Stanley Electric 

Hungary Kft telephelyeit) találjuk. A tervezési területet K-ről a 3210 sz. út határolja, melynek túloldalán szintén 

mezőgazdasági területek húzódnak, D-re pedig szintén ipari terület fekszik (a Procter & Gamble nagy méretű 

üzeme). Ny-ra találjuk a Külső-Mérges-patak üde cserjéssel kísért medrét, majd azon túl mezőgazdasági 

területek fekszenek ismét. 

A tervezési terület meglévő zöldfelületi rendszerét egyértelműen a Külső-Mérges-patak keskeny üde 

cserjesora határozza meg, ezen kívül a mezővédő erdősávok, a burkolt és burkolatlan utak melletti 

mezsgyék, fasorok adják. 

A terület 2018. májusi bejárása alkalmával nem regisztráltunk egyedi tájértéket és a TÉKA adatbázisa 

(http://tajertektar.hu/hu/, 2018. május 22.-i keresés) sem ad meg a vizsgált területen egyedi tájértéket. 

A terület övezeti besorolása a Gyöngyös város külterületi szabályozási terve szerint: „Gip” – Gazdasági ipari 

terület; részletesen lásd az 2.3.2 fejezet térképén. A vizsgált terület az OTrT szerinti tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő területet, illetve üzemtervezett erdőterületet nem érintett. 

Tájvédelmi szempontból hatásviselők a meglévő tájelemek, valamint a létesítmény azon tág környezetében 

lévő területhasználók, akik tevékenységére, életére a tájkép változásai hatással vannak. 

3.2.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

3.2.2.1 Telepítés 

A telepítés hatótényezője az építkezés és a munkálatokkal együtt járó anyagtárolás mely területfoglalással és 

a természetes erőforrások készletének megváltozásával jár. Ez átalakítja a tájat, csökkenti a természetes 

élőhelyeket. Egyes területrészeken változás történik a tájhasználati módokban, minek következtében átalakul 

a terület- és tájszerkezet, romlik a tájkép minősége  

Ezek közül a területhasználatok megváltozása jelentette a legnagyobb hatást. Azaz a korábban domináns 

mezőgazdasági területek helyett egy ipari üzem jött létre a kapacsolódó létesítményeivel (pl.: belső utak, 

parkolók stb.) együtt. A 2018. májusi bejárás alapján az alábbi területhasználatok csökkentek: 

● nagyüzemi szántóterület; 

● parlagterület. 

Megjegyezzük, hogy a földhivatali adatok alapján a szántó és parlagterület már kivett területként szerepelt.  

Az építés alatt a tájkép ideiglenesen változik. A jelenlegi telepítési fázis hatása a táji értékekre és egyedi 

tájértékekre semleges. 
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3.2.2.2 Működés 

Egy üzemi létesítmény nemcsak a tájképben okozott változásokat, de megváltoztatta a tájszerkezetet is a 

területfoglalás következtében. Magas építmények, kémények esetében a hatásterület kiterjedtebb is lehet, 

mintha csak az épület tájképre gyakorolt hatásait vesszük alapul. Új ipari létesítmény üzemelése esetében 

elsősorban a tájkép változik. Számottevő gőzfejlődéssel vagy füstkibocsátással járó folyamatok esetén ezek 

tájképi hatásával is számolni kell. 

A létesítmény láthatóságát több tényező is befolyásolja, ezek közül a legfontosabbak: a létesítmény 

magassága, a terület morfológiai helyzete, a jellegzetes, a tájból kiemelt természetes vagy mesterséges 

pontok, a jellemző közlekedési folyosók, melyet minden nap, rendszeresen használnak, valamint a meglévő 

művi és természetes tájképi elemek, amelyek a rálátást korlátozhatják. A létesítmény épületei eltérő 

magasságúak, ezért a legnagyobb épületmagasságot vesszük figyelembe a vizsgálatainkkor, ami 18 méter 

(ez a készáru magasraktár épülte). A többi épületmagasság: festőépület 14 m, az összeszerelő és 

anyagraktár max. 12 m, a fejépület (földszint + 1 szint) max. 10 m magas. Látható gőz- és füstkibocsátás a 

festőtechnológiából nem várható. 

A létesítmény É-ról, Gyöngyös felől a 3204 útról – kevésbé látszik, mert a vizsgált területet kitakarják a tőle É-

ra található ipari létesítmények, valamint az egykori iparvasút 2-3 m magas töltése. Kelet felől, ahol szintén a 

3204-es sz. út is fut, a létesítmény jól látszódik, a rálátást nem korlátozza semmilyen jelentős zöld sáv vagy 

létesítmény. Dél felől az M3-as autópálya és a Gyöngyös-kelet csomópont felüljárója felől a rálátást a már 

kiépült Procter & Gamble üzeme kitakarja, így abból az irányból nem, vagy csak kis mértékben látható. Ny-

felől, azaz Gyöngyöshalász felől a tervezett üzem láthatóságát a Külső-Mérges-patak zöld sávja, valamint egy 

kisebb kiterjedésű erdősáv erősen korlátozza. A tervezett üzem külső kerítése hegesztett hálós, átlátható, 

horganyzott felület. Az épülethéjazat világosszürke szendvicspanel, amely illeszkedik a környező ipari 

létesítményekhez. 

Általánosságban elmondható, hogy a létesítmény tájvédelmi szempontból elviselhető mértékű hatással jár, 

melyet enyhít, hogy a tervezett létesítmény mellett közvetlenül egyéb ipari telephelyek és létesítmények is 

találhatók. 

3.2.2.3 Felhagyás 

Bontás esetén a felhagyás hatótényezői a telepítéshez hasonlatosak. A felhagyás és elbontás tájvédelmi 

szempontból pozitív hatásokat indukál, amennyiben a terület rekultiválásra kerül és a tájképet negatívan 

befolyásoló létesítmények hatása ezáltal megszűnik. 

3.2.3 Hatásterület 

A festőüzem telepítése (beszerelése) és működése kapcsán megváltozott tájvédelmi hatásterület nem 

határolható le. 

Az EVD1-ben foglalt eredeti hatásterület lehatárolást tájékoztatásként a „D” mellékletben csatoljuk.  

3.2.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

Tájvédelmi szempontból javasolt takarófásítás telepítése a 3210 sz. út felőli oldalra, mellyel a rálátást 

korlátozni lehet. 
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3.3 Felszín alatti vizek, földtani közeg 

3.3.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

A jelenlegi állapot annyiban tér el az eredeti vizsgálat körülményeitől, hogy a gyártelep I. fázisban tervezett 

építményei megépültek, így az eredetileg mezőgazdasági funkciójú terület már beépített. A humuszmentés 

megtörtént, ennek következtében az eredeti talajértékszám értékelése sem releváns. 

A terület közvetlen déli szomszédságában található a Procter & Gamble Hyginett meglévő üzeme; északi 

oldalán Seissenschmidt Kft. fémmegmunkáló üzeme található, valamint egy komposztáló telep. Észak-keletre 

Horváth Rudolf szállítmányozás logisztikai központja található. Egyéb irányokban, illetve ezeken túl továbbra 

is mezőgazdasági művelésű területek és/vagy erdő(sáv) található. 

Vízkivételi kút, vagy monitoring kút a tárgyi területen nincs. Kármentesítés vagy tényfeltárás a beruházási 

területen nem zajlott. 

A 2018 májusában elvégzett geotechnikai vizsgálatok keretében két fúrásból, a beruházási terület K-i szélén 

kijelölt F1 ponton és a beruházási terület Ny-i szélén kijelölt F2 ponton, 1 és 2 méter mélységből talajminták 

vételére került sor.  A fúrások a talajvizet nem érték el (F1 mélysége 8,5 m, F2 mélysége 6,1 m), a 

geotechnikai jelentés szerint a területen a várható maximális talajvízszint 8,0 m mélyen, vagy mélyebben 

helyezkedik el.  A vett talajmintákból TPH, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet szerinti 

fémek, benzol és alkilbenzolok, valamint PAH laboratóriumi meghatározására került sor.  A vizsgált 

komponensek döntő többségének koncentrációja a vonatkozó B szennyezettségi határérték alatt volt, 

jellemzően nem érte el az alsó méréshatárt.  Egy talajminta (az F1 fúrásból 1 méteren vett minta) esetében a 

nikkel koncentrációja (53,7 mg/kg sz. a.) kis mértékben meghaladta a vonatkozó B hatérértéket (40 mg/kg).  A 

területen vett egyéb talajminták esetében a nikkel koncentrációja is határérték alatt maradt, és az egyéb 

fémvizsgálatok határérték-meghaladást nem jeleztek.  A tárgyi, illetve a szomszédos területek jelenlegi és 

múltbeli használata nem eredményezhette a talaj nikkel-szennyezését, így a határértéket kis mértékben 

meghaladó nikkel-koncentráció a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti értelemben Ab bizonyított háttér-

koncentrációnak tekinthető. 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Göngyös a „fokozottan érzékeny” és „kiemelten érzékeny” felszín 

alatti vízminőség védelmi kategóriába esik. Ennek oka, hogy Gyöngyös területe a Gyöngyös-Atkári 

sérülékeny ivóvízbázis területére esik, azonban az Ipari Park jelentős része, és konkrétan a tárgyi beruházási 

terület nem esik vízbázis védelmi (1.a) területre. 

A tényleges beruházási terület és környezete 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 2. mellékletének 

besorolása alapján az „érzékeny” kategóriába tartozik, a következők szerint: „2.a: Azok a területek, ahol a 

csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.”. A beruházási terület 

legközelebbi pontja a „fokozottan érzékeny” területhez (a hidrogeológiai „B” védőterület legközelebbi 

pontjához) képest min. 1300 m – lásd a következő ábrán. 

Ábra 3.1: (b) a beruházási terület környezete és lejtésviszonyai; (j) valamint a felszín alatti víz 
szempontú érzékenységi kategóriák a beruházási területen és környezetében  

  
Forrás: FÖMI alaptérkép és Mott MacDonald saját szerkesztés  
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Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontok: 

A beruházási terület a „2-11 Tarna alegység” területére esik. A beruházási terület és környezetében található 

felszín alatti víztest: 

• sp.2.9.1 (víztest kód: AIQ566; „Északi-középhegység peremvidék”) víztest: sekély porózus 

leáramlással, mennyiségi állapota: gyenge (oka: süllyedés teszt), kémiai összesített állapota: gyenge 

(oka: ivóvízbázis nitrát és szulfát szennyezettsége), 

Mélyebben fekvő víztestek vizsgálata nem szükséges, mivel a tárgyi létesítményhez sem fog tartozni érdemi 

mélységet elérő felszín alatti objektum. Vízkivétele és bebocsátása nem lesz a létesítménynek mélyebben 

fekvő víztestekbe. 

A beruházási helyszín tágabb környezetében mindössze két EKH engedélyes, illetve E-PRTR jelentés 

megtételére kötelezett telephely található; mindegyikük Visontán, a Mátrai Erőműhöz tartozó bánya és 

hőerőmű. Továbbá Gyöngyöspatán nagylétszámú állattartó üzem található. Ezek az engedélyes által 

tervezettől eltérő jellegű tevékenységet folytatnak, így ezek hatása nem összegződik. 

3.3.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

Hatótényező lehet általános esetben bármely veszélyes vagy kockázatos anyag elfolyása az ellenőrzött 

körülményeket biztosító berendezésekből, illetve ezeket magukban foglaló építményekből (közösen 

„ellenőrzött terület”), továbbá a felszín alatti vízkivétel, melynek hatása a lokális vízszint csökkenés. 

3.3.2.1 Telepítés 

Tekintettel arra, hogy az üzem telepítésének talajt, földtani közeget érintő legjelentősebb hatótényezője a 

fizikai területfoglalás, mely mára a jelenlegi állapotot jelenti, a festőtechnológia telepítésével további ilyen 

hatás nem várható.  

Felszín alatt elhelyezett szerkezet csak kevés és kisebb jelentőségű létesült, így pl. a csapadékvíz tisztítók 

olajfogója, esővíz hasznosító víztároló. További föld alatti szerkezet, süllyeszték, illetve föld alatti tartály nem 

létesül. A felszín alatti vizek mennyiségi vagy áramlási viszonyait a telepítés nem fogja befolyásolni.  

Nem létesül saját vízkitermelő kút; és a telepítés fázisában helyszíni vízkivétel sem tervezett. 

A Tvt. alapján az építési munkálatok során a beruházó (kivitelező) köteles gondoskodni a humuszos 

termőréteg megmentéséről és hasznosításáról; továbbá a mentett humuszos termőréteg mennyiségéről és 

felhasználásáról a beruházó (illetve kivitelezője) köteles külön nyilvántartást vezetni. A Tvt. előírásai mellett az 

„MSZ 21476:1998 A talaj termőréteg-védelmének követelményei földmunkák végzésekor” szabvány előírásait 

kell betartani. A korábban mentett humuszos termőtalaj kiszállítása a területről nem tervezett, hanem az 

építési munkálatok teljes befejezetével, a tereprendezés során visszaterítésre kerül az épületek körül, illetve a 

beépítetlenül maradó területen. 

További talajkitermelés, talajbolygatás, a munkagépek taposó hatása nem érvényesül.  

Mind a földtani közeg mind a felszín alatti vizek szempontjából a létesítés semleges hatású. 

3.3.2.2 Működés 

Az üzem vízellátását teljes egészében vezetékes közműről tervezik kielégíteni, azaz a területen saját, felszín 

alatti vízkivételi mű nem létesül.  

Az építésnél leírtak szerint nem létesül jelentős felszín alatti objektum, amely a talajvíz áramlási viszonyokat 

érzékelhetően befolyásolná. 

A technológiából közvetlen vagy közvetett bevezetés talajba, földtani közegbe vagy felszín alatti vízbe nem 

tervezett. Kármentők beépítésével, felszín alatti anyagtárolás elkerülésével – és megfelelő környezetirányítás 

alkalmazásával – esetleges havária estben sem várható talaj vagy felszín alatti víz szennyezése. 
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A működés fázisának földtani közegre és felszín alatti vizekre gyakorolt leglényegesebb hatása csak 

potenciális: ez a felhasznált anyagok, és hulladékok – 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet (Favkr.) szerinti – 

„elhelyezése”, jelen esetben raktározása a telephelyen. A Favkr. előírásainak megfelelően az elhelyezés 

környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel valósul meg. Részletesen lásd az 

anyagtárolási (2.4.5) és a hulladékgazdálkodási (2.4.6) fejezetben. 

Összességében a tervezett technológiával kiegészülő üzem működése a földtani közeg és felszín alatti vizek 

szempontjából – tekintettel a megvalósítani tervezett műszaki védelmi intézkedésekre is – nem jár környezeti 

hatással, kockázata csak a nem üzemszerű működésnek van (veszélyes anyag kijutása a tároló területről).  

Mind a földtani közeg, mind a felszín alatti vizek szempontjából a működés hatása semleges. 

3.3.2.3 Felhagyás 

Az üzem tevékenységének felhagyásakor valószínűsíthetően a kerékpárgyártás megszűnik a telephelyen. 

Mivel közvetlen vagy közvetett – technológiai eredetű - bevezetés vagy felszín alatti vízkivétel nincs, ezért a 

felhagyás egyetlen hatása a tárolt („elhelyezett”) potenciális szennyező anyagok jelenlétének megszűnése, 

azaz az ebből fakadó minimális környezeti kockázat megszűnése. Felhagyás esetén a földtani közeg és 

talajvíz vonatkozásában mintavételezést és mérést kell végezni az esetlegesen hátramaradó szennyezés 

monitorozása érdekében, amelynek elsődlegesen az anyag és hulladékgyűjtő objektumok környezetére kell 

kiterjednie. 

3.3.3 Hatásterület 

A hatásterület nem változott: 

● felszín alatti vizek vonatkozásában: nem jelölhető ki; 

● földtani közeg vonatkozásában: az üzem fizikai területfoglalása, amelyet felülbecsléssel az üzem 

telekhatáraival adhatunk meg. 

Az EVD1-ben foglalt eredeti hatásterület lehatárolást tájékoztatásként a „D” mellékletben csatoljuk.  

3.3.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére tett, illetve javasolt intézkedések 

A földtani közeg és felszín alatti vizek védelme szempontjából alkalmazott megoldások: 

● kármentőkkel és egyéb műszaki védelemmel (vízzáró aljzattal) ellátott festéktároló és hulladékgyűjtő hely, 

● szinte minden anyagtárolás fedett és zárt épületben valósul meg, 

● szennyező anyag közvetlen vagy közvetett (pl. szikkasztásos) bevezetése nem történik, 

● a létesítés fázisában a felső, termékeny, humuszos talajréteg mentése és helyszíni hasznosítása a 

tereprendezés során. 
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3.4 Felszíni vizek 

3.4.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

A felszín alatti vizekhez hasonlóan a felszíni vizek tekintetében is az eredeti fejlesztéshez képest a jelenlegi 

állapot az üzem megépült építményeivel és átalakított telephelyével egészül ki. 

Vízgyűjtő gazdálkodási szempontok, közeli felszíni víztestek 

A beruházási terület a „2-11 Tarna alegység” területére esik3. Az alegység nagyobbrészt Heves megye, 

kisebb részt Nógrád megye és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén helyezkedik el; és – a Tisza 

részvízgyűjtő részeként – a Tarna-patak vízgyűjtő területét foglalja magába.  

A beruházási területhez legközelebbi, az alegységi szintű VGT által ismert felszíni víztest a Külső-Mérges-

patak, amely a beruházási terület nyugati oldalán, közelítőleg É-D-i irányban húzódik. Egyéb vízfolyás vagy 

állóvíz nincs a terület közelében. Maga a Külső-Mérges-patak is ~220 m távolságban (nyugatra) található. 

Ábra 3.2: Vízfolyás víztestek a beruházási terület környezetében (Tarna alegység). A 
beruházási helyszínt piros pont jelöli; zöld vonal: erősen módosított víztest; kék vonal: 
természetes víztest. 

 
Forrás: Tarna alegység VGT (2016) 

A Külső-Mérges-patak jellemzői: 

● víztest kód: AEP735 

● erősen módosított víztest 

● víztest típusa: 6S (síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű), 

● időszakosság: állandó vízszállítású 

● jellemző hasznosítás: vízelvezetés 

● szélessége (leggyakoribb vízhozamnál): 0,5 m 

● mélysége (leggyakoribb vízhozamnál): 0,1 m 

● vízgyűjtő méret: 39 km2 

● leggyakoribb vízhozam: 0,149 m3/s 

● a patak vízminősége (ÉMVIZIG részletes beszámoló alapján) a TERRA-VITA telephely alatt gyakorlatilag 

a „tűrhető” III. osztályú vízminőségi kategóriába sorolható4 

 
3  Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2016, 2-11 Tarna alegység, Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, 2016. április. 

4 Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és városüzemeltetési Igazgatóság: Gyöngyös város 2018. évi környezetvédelmi beszámolója (10/244-
13/2019. ikt. sz.) 
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Az alegységen számos vízfolyás víztestén (így a Külső-Mérges-patakon is) a talajerózióból és/vagy felszíni 

lefolyásból származó hordalék és szennyezőanyag terhelés csökkentése szükséges. A vízitársulások 

megszűnését követően az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi patak-szakaszok fenntartása átkerült az 

ÉMVIZIG-hez. 

Távolabb fekvő egyéb felszíni vizek a környéken: Adácsi-víztározó, amely szintén erősen módosított víztest, 

de távolsága már jelentős: ~4,1 km. 

Egyéb szempontok: csapadékvíz elvezetés és szennyvíz tisztítás 

Az Ipari Park elválasztott rendszerű csatorna-rendszerrel rendelkezik. A beruházási terület északi oldalán, 

Kandó Kálmán út mentén nyitott csapadékvíz elvezető árok található, amely – a terep lejtését követve – a 

Külső-Mérges-patakba köt be, egy kőrakással megerősített bevezetési ponton. E patak jelenleg is a területen 

esetlegesen el nem szikkadó csapadékvizek befogadója. A telek déli oldalán húzódó Jedlik Ányos utca 

mentén is található csapadékvíz árok, amely szintén kőburkolattal megerősített ponton köt be a Külső-

Mérges-patakba. A keleti oldalon, a Csonka J. (3210 sz) út mentén szintén meglévő árok található. 

A telkek határán megtalálható a nagy kapacitású ivóvíz vezeték; részben nyomott, részben gravitációs 

szennyvíz hálózat; 20 kV-os villamos energia hálózat, valamint TIGÁZ DSO Zrt. elosztói és kisnyomású 

gázvezetékei. A területen kiépített utak találhatóak az Ipari Parkban a megfelelő csapadékvíz elvezetéssel. 

Minden kapcsolódó közműfejlesztés megvalósultnak tekinthető. 

Az Ipari Park saját szennyvízcsatorna-hálózattal rendelkezik, és azt üzemelteti, a szennyvizek végső kezelője 

a Heves Megyei Vízmű Zrt Gyöngyös térségi szennyvíztisztítója. Itt kerül megtisztításra Gyöngyös város, 

valamint 7 település (Mátrafüred, Kékestető, Mátraháza, Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, 

Gyöngyösoroszi) szennyvize. A telep korszerű eleveniszapos technológiával rendelkezik, amelyet az utóbbi 

években bővítettek és korszerűsítettek. Ugyanakkor a 2020-ban végzett csatornahálózati fejlesztésekkel 

(KEHOP-2.2.2 projekt) összhangban a szennyvíztisztító telep további korszerűsítése, az iszapvonal jelentős 

fejlesztése, a biogáz termelés mennyiségi növekedése és ezáltal a telep energetikai önállósága is 

megvalósul. Az itt tisztított szennyvíz minősége minden komponens tekintetében megfelel3 a határértékeknek, 

tisztítási hatásfoka jó. 

Szintén a Heves Megyei Vízmű Zrt biztosítja Gyöngyösön, így az Ipari Park területén is a vezetékes 

ivóvízellátást. 

3.4.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

A tervezett festőüzem telepítése és működése során felszíni vizeket terhelő emissziók nem várhatók. 

Az üzemeltetés során közvetlen kibocsátás felszíni vizekbe nem történik. A szennyvizek (csak kommunális 

szennyvíz fog keletkezni) a csatornahálózatra, a csapadékvizek az ipari parki csapadékvíz elvezető 

csatornára kerülnek. 

A gyár működése közvetlen vízkivételt nem tesz szükségessé; a dolgozók kommunális vízigényét vezetékes 

közműről fogják biztosítani. 

3.4.2.1 Telepítés 

Tekintettel arra, hogy a technológia már megépült üzemcsarnokban történik, melynek vízelvezetése is kiépült, 

a telepítés hatása a felszíni vizekre semleges. 

3.4.2.2 Működés 

Szennyvíz 

A festőüzemmel kiegészülő I. fázisú összeszerelő üzemben csak kommunális vízfelhasználás tervezett (a 

mindenkori karbantartási vizek vételezésével együtt), és csak kommunális jellegű szennyvíz keletkezik, 

berendezések mosásából származó szennyvizek veszélyes hulladékként tartályban kerülnek elhelyezésre.  



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

43 

A kommunális szennyvíz előkezelés nélkül az Ipari Park szennyvíz csatorna hálózatába vezethető, amely 

később Gyöngyös városi szennyvíztisztító telepére kerül. Az I. fázisban csak már előkezelt vázak festése 

történik, száraz szórófalas technológiával, így technológiai szennyvíz nem keletkezik.  

Jelen EVD nem fedi le a II. fázis hegesztési és festési technológiáját, amelyekhez további vízigény és 

technológiai szennyvíz keletkezés kapcsolódhat. Mivel ez csak több év múlva valósul meg, így a II. fázis 

említett technológiájának telepítését majd „jelentős változtatás” keretében engedélyezteti a beruházó. 

(Valószínűsíthető, hogy az ekkor, hegesztésből, festésből keletkező szennyvizet folyékony hulladékként 

kezelve fogják elszállíttatni, és ipari szennyvíz-előkezelést nem alkalmaznak). 

Önálló melegítő konyha a festőüzemhez nem kapcsolódik. 

Csapadékvíz 

A tetőkön összegyűlő („tiszta övezeti”) csapadékvizek közvetlenül a csapadékcsatornára jutnak. Az 

útfelületekről és parkolókból összegyűlő, potenciálisan szennyezett csapadékvizeket olajfogón keresztül 

tisztítják meg. A telephely körül meglévő árkokba vezethető a csapadékvíz, amely végül a terepszint – nyugati 

irányú - lejtését követve végül a Külső-Mérges-patakba kerül bevezetésre. 

A csapadékvíz mennyiségét, és az elvezető hálózat méreteit a szabvány által előírtnál szigorúbb csapadék-

intenzitás alapján, 300 l/s/ha alapértékkel számították, amely így a létesítmény klímaállékonyságát is javítja, 

az egyre intenzívebbé váló csapadékesemények során. Összesen 4 olajfogó (vagy hordalék- és olajfogó) 

műtárgy szerepelt a tervekben: 2 db Pureco ENVIA TNP 100, és 2 db Pureco ENVIA TNP 100. Gyártói 

adatlapjuk5 alapján ezek 2 mg/l SZOE értékre képesek megtisztítani a csapadékvizet, azaz a legszigorúbb 

területi kategóriáknak megfelelő normára. A tisztító műtárgyakra - ÉME engedélyük megléte esetén - 

szennyvíz kibocsátási engedélyt kell csak kérni; egyéb esetben vízjogi engedélyezés keretében létesülhetnek. 

A terület DNy-i sarkában csapadékvíz záportározó létesül, hogy szélsőséges csapadék esetén se terheljék túl 

a Jedlik Á. út menti elvezető árkot, illetve ennek átereszét a Külső-Mérges-patak felé. A terület talajának 

agyagos jellege miatt a csapadék elszikkadására csak korlátozottan lehet számítani. 

Táblázat 3.2: Keletkező csapadékvíz mennyiség (10 perces csapadék, 300 l/s/ha intenzitás) 

 I. fázis  I. + II. fázis 

 (l/s) (m3) (l/s) (m3) 

Főépületről 783 528 1161 783 

Kis épületek 13,5 9,1 13.5 9,1 

Út és dokkoló 180,9 122 329 222 

Parkoló területek 113,4 76,5 170 114 

Konténer parkoló 0.0 0,0 499 337 

Összesen: 1.090 736 2.173 1.467 

Forrás: Tecton Kft. 2018. 

A csapadékvíz elvezetés, és bebocsátás hatása az üzemeltetés során (normál üzemi körülmények között) 

semleges. 

Esetleges havária eseményt az udvaron, a szállítójárműről, targoncáról kiömlő festék, vagy estlegesen 

ezekből elfolyó üzemanyag okozhat; nagyságrendje 10-200 liter. Mivel ez csak burkolt belső utakon történhet, 

a beépítendő olajfogók lezárásával az esetleges szennyezés lokalizálható és eltávolítható. Kedvezőtlen 

esetben, ha a szennyezés tovább jut, az Ipari Park csapadékvíz elvezető árkában is megtörténhet a 

lokalizáció. A végső befogadó, Külső-Mérges-patak szennyezésére havária esetben sem kell számítani a 

kerékpárüzem ismert működési paraméterei, és a valószínűsíthető szennyezés mértéke mellett. 

A vízgyűjtő alegységi tervben meghatározott célkitűzéseket a tervezett beruházás nem gátolja, és nem 

lehetetleníti el. A legközelebbi víztest minősítését nem befolyásolja.  

 
5 http://www.pureco.hu/media/files/Kategoriak/ENVIA_TNP_100-2-A.pdf 
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3.4.2.3 Felhagyás 

Felhagyás valószínűsíthetően a kerékpár összeszerelő tevékenység megszűnését jelenti, és később más 

termelőtevékenység beköltözését. A felszíni vizek szempontjából a felhagyás semleges hatású. 

3.4.3 Hatásterület 

Közvetlen hatásterület felszíni vizek szempontjából nem jelölhető ki. Közvetett hatásterületként, a teljes 

üzemre értelmezhető az ipari parki csapadékvíz-csatornája a tervezett üzem mentén, és szennyvíz 

csatornája. 

Az EVD1-ben foglalt eredeti hatásterület lehatárolást tájékoztatásként a „D” mellékletben csatoljuk.  

3.4.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

A teljes üzem területére korábban meghatározásra került a kültéri közlekedési területekről, kamionparkolóról 

és dokkoló területéről összegyűlő csapadékvizek olajfogón történő megtisztítása; továbbá esővíz visszatartás 

és hasznosítás (pl. locsolás céljára). Felszíni vizek szempontjából további hatáscsökkentő intézkedések nem 

szükségesek. 
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3.5 Levegő 

3.5.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

Alkalmazott jogszabályok és a felhasznált adatok forrásai 

● 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 

● 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

● 5/2011. (I.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegővédelemmel összefüggő módosításáról, 

● 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról, 

● 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről. 

● 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának 

korlátozásáról 

● OMSZ – LRK Adatközpont 2007-2016. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata 

mérőhálózat adatai alapján 

● HBEFA: Handbook Emission Factors for Road Transport. Version 4.1. 

Vonatkozó légszennyezettségi határértékek 

Táblázat 3.3: Egészségügyi határértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg/m3] Veszélyességi 
fokozat 

Órás 24 órás Éves 

 Kén-dioxid  250 125 50 III. 

 Nitrogén-dioxid* 100 85 40 II. 

 Szén-monoxid  10 000 5 000 3 000 II. 

 Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1 pont 

* A korábbi határérték-rendszerrel szemben jelenleg immissziós oldalról NO2-re van megadva egészségügyi 

határérték, NOx-re nincs. Utóbbira csak tervezési irányérték létezik; lásd a következő táblázatban. 

Táblázat 3.4: A tervezési irányértékek 

Légszennyező anyag Határérték [µg /m3] Veszélyes-
ségi fokozat 

24 órás 60 perces 

 Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 II 

 Szálló por (TSPM: összes lebegő por) 100 200 III 

 Paraffin szénhidrogének, kivéve metán 500 500 IV 

 Ülepedő por, toxikus anyagokat nem tartalmazó 16  

[g/m2/30 nap] 

120 

[t/km2/év] 

IV 

Festék oldószerek:    

Butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutil-éter) 

[112-34-5] 

100 200 IV 

2-Butoxi-etanol (butil-glikol, etilén-glikol-monobutil-éter) 

[111-76-2] 

10 50 IV 

Javítófesték oldószerek:    

Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon, 

izo-butil-metil-keton) 

[108-10-1] 

20 50 III 

(n)-Butil-acetát (ecetsav-butil-észter) 

[123-86-4] 

100 100 IV 

Petróleum [64742-81-0] 300 500 IV 

Etil-benzol [100-41-4] 20 20 IV 

Forrás: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

46 

Veszélyességi fokozatok (az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásuk alapján): 

● I.: különösen veszélyes 

● II.: fokozottan veszélyes 

● III.: veszélyes 

● IV.: mérsékelten veszélyes 

3.5.1.1 A jelenlegi levegőminőség értékelése 

A jelenlegi levegőminőséget – a beruházás szempontjából lényeges szennyezőkre – főként a jogszabályon 

alapuló légszennyezettségi zónába sorolás alapján értékeltük, mivel az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózatnak (OLM) csak Egerben és Salgótarjánban van automata mérőállomása, amelyek azonban túl 

távol helyezkednek el. Az OLM adatbázisán belül közelebbi manuális levegőminőségi mérések eredményei 

érhetők el. 

3.5.1.2 Zóna besorolás 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. 

mellékletében foglaltak alapján mutatjuk be a zónába sorolást. Az érintett terület, Gyöngyös, Gyöngyöshalás, 

Visonta a „10. Az ország többi területe” légszennyezettségi zónába tartozik.6  

Táblázat 3.5: Zóna besorolás egy légszennyezők szerint Gyöngyösön (10. légszenny. zóna) 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

PM10 Benzol Talaj-
közeli  

ózon 

PM10  
Arzén 

(As) 

PM10  
Kadmium 

(Cd) 

PM10  
Nikkel 

(Ni) 

PM10  
Ólom 

(Pb) 

PM10 
benz-a-

pirén 

(BaP) 

F F F E F O-I F F F F D 

Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 

A jogszabályi zóna besorolás alapján a helyszín az ország kevéssé terhelt levegőminőségű területei közé 

tartozik. 

3.5.1.3 Éghajlati, meteorológiai adatok a tervezési területen 

Mikroklímájában különösen változatos a térség hegy és dombvidéki része. Az uralkodó szélirány Heves 

megye nagyobb részén ÉNy-i - É-i7, a hegyvidéken azonban a légáramlatokat erősen befolyásolja a 

hőmérsékleti inverzió. A környéken az évi középhőmérséklet 8-10°C közötti - attól függően, hogy a megye 

északi vagy déli részéről van-e szó. Gyöngyösön az éves középhőmérséklet 10,0 °C. Hőmérséklet 

tekintetében meglehetősen szélsőséges, a nyár meleg, a tél viszont meglehetősen hideg.  

Csapadék tekintetében elég szegény a vidék, aszályra hajló, különösen a nyár végén. A vidék éghajlata az 

Alföld éghajlati körzetébe tartozik, attól lényegesebb eltérést csak a szél vonatkozásában mutat.  

Meteorológiai adatok 

Gyöngyös város éghajlatváltozási stratégiája alapján adjuk meg a környezetvédelmi szempontból is releváns 

meteorológiai jellemzőket a városra:  

– éves csapadékösszeg: 500-550 mm 

– szélsebesség átlaga: 3 – 3,5 m/s. (Az erős domborzati hatás miatt viszonylag szélcsendes vidék.) 

– napsütéses órák éves száma: 1850-1900 óra/év 

– évi középhőmérséklet: 10,0 oC 

– szélirány gyakoriságok: 

 
6 Korábban Gyöngyös a Mátrai hőerőmű miatt a „Visonta környéki” légszennyezettségi zónába tartozott, de a hatályos KvVM rendelt szerint jelenleg az 

említett 10. zónába. A beruházási helyszín légvonalbeli távolsága a Mátrai Erőműtől 9,5 km. 

7 Térport (Heves megye): http://www.terport.hu/megyek/magyarorszag-megyei/heves-megye 



Mott MacDonald | GIANT kerékpárgyártó üzem festőtechnológia 
Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
 

398492 | AC | D | 2020. november 25. 
 
 

47 

 

– stabilitás: a terjedésszámításhoz a Magyarország egész területére legjellemzőbb „semleges” („D”) 

stabilitási kategóriát használjuk. 

3.5.1.4 Rendelkezésre álló immissziós mérési adatok, az OLM manuális mérőállomásai alapján 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) két manuális (RIV) levegőminőség-mérőállomása 

található Gyöngyösön: 

● Fecske út 28. (kertvárosias környezet, Gyöngyös nyugati részén) 

– mért paraméterek: SO2, NO2, 

● Visonta út 2. (a Déli Iparterülethez, a tervezett beruházási helyszínhez közelebb eső pont) 

– mért paraméterek: SO2, NO2 

Ezek közül elsődlegesen a Visonta úti mérőpont adatait tekinthetjük jó közelítésnek a beruházási helyszíne 

háttérszennyezettségének megítélésében. (Azonban a Visonta útra csak a legutóbbi két teljes évre van 

mérési adat az OLM-ben.) 

Táblázat 3.6: A jelenlegi immissziós állapot bemutatása, 2016-2019 teljes évre (OLM RIV, Visonta út) 

Szennyezőanyag (éves átlag) 2019 2018 2017 2016 

NO2 ([µg/m3]) 8,57 17,41 27,1 38,9 

SO2 ([µg/m3]) - 1,75 3,5 19,9 

Forrás OMSZ – LRK Adatközpont (2019) 

Ahogy a fentiekből látható, a kén-dioxid nagyon jelentősen határérték alatti alapszennyezettséget mutat; a 

nitrogén-dioxid esetében a legutóbbi teljes évben (2019-ben) 21%-a volt az éves átlag a vonatkozó 

határértékeknek. A RIV hálózat egyéb légszennyező komponenst nem mér. 

Háttérszennyezettséget befolyásoló körülmények 

Az M3 autópálya távolsága (1,7 km) már túl nagy ahhoz, hogy a beruházási területen is érzékelhető hatást 

fejtsen ki. Az egyéb környező utak forgalma (lásd zajvédelmi fejezetben) közül a 3210-es (Csonka J. út) 

forgalma az M3 felé viszonylag jelentős, de a légszennyezettséget alakító hatása így is csak lokális. 

A jelentősebb üzemek közül a Procter & Gamble gyára található a közelben, a terület közvetlen déli 

szomszédja. Az OKIR adatbázisa szerint a szokásos tüzeléstechnikai (CO, NOx) komponenseken kívül az 

üzem port (szilárd anyagot), metil-etil-ketont, izopropil-alkoholt bocsát ki, mint VOC komponenseket, 

amelyhez hasonló a tárgyi üzemből is várható. A P&G VOC kibocsátása viszonylag csekély: 3,6 – 28 kg/év. 

(További jelentős kibocsátó az Apolló Tyres gumiabroncs üzem, de ennek távolsága már jelentős, és 

szélirány alatt található: 3,6 km. Valamint megemlíthető a térségben a Mátrai Erőmű, de ennek távolsága 9,5 

km, és szintén nem az uralkodó szélirányban található.) 

3.5.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

Levegőminőséget érintő hatótényező a tervezett üzem működése során a légszennyező anyag kibocsátás, 

amely egyrészről hőtermelő technológiából (kazánok), másrészt a festési műveletből származik. Tekintve a 

viszonylag kis kazánteljesítményt, és a kizárólag vízbázisú festékek (illetve teljesen VOC-mentes porfesték) 

használatát, a hatótényezők egy ipari üzem léptékéhez viszonyítva nem jelentősek. 

3.5.2.1 Telepítés 

Az építési munkafázisok bemutatása 

Az előzetes terv alapján a kivitelezés várhatóan ~3 hónapig tart, mely során az alábbi munkákkal, 

műveletekkel lehet számolni: 
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● belső munkák, 

● gépészeti, technológiai szerelési munkák, 

● kapcsolódó szállítások. 

 

Szállítás és más munkagépek levegőterhelése 

A telephelyen a festőrészleg épülete az üzem eddigi telepítése során elkészült. A tervezett technológia 

telepítése során csak épületen belül és az épület tetején lesz szerelési tevékenység. A nagyobb volumenű 

kivitelezési feladat a technológiai gépsor telepítése.  

Az építési helyszínhez legközelebbi lakóépületek távolsága min. 1500 méter (Gyöngyöshalász, Vasút u.). 

Gyöngyös legközelebbi lakóterületei még ennél is messzebb találhatóak, ráadásul uralkodó szélirány 

szempontjából előnyös helyzetben. 

A szállítási forgalom pedig domináns mértékben az M3 felől érkezik, illetve annak irányában távozik. 

Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a telepítési fázis levegőterhelése a környező lakott területeken nem 

okoz érzékelhető hatást. A telepítés levegőterhelő hatása semleges. 

3.5.2.2 Működés 

Az üzem normál működése során alapvetően kétféle technológiából várható légszennyező anyagkibocsátás: 

● hőtermelés, földgáz üzemű berendezésekkel:  

– kommunális célú hőtermelés: fűtés, használati melegvíz (épületgépészet) 

– szárító-, beégető kemencék (technológiai hőtermelés) 

● festés I. ütemű részlege: 

– kézi festés, festőfal  

– automata festőkabin 

Itt ismételten megemlítjük, hogy jelen EVD2 az I. ütem festőrészlegének összes technológiájára kiterjed, de 

nem tartalmazza a II. ütem festő és hegesztő részlegeit, mivel ezek pontos paraméterei még nem ismerhetők. 

Ezek a jövőben a Khvr szerint, mint újabb „jelentős módosítás” kerülnek megvizsgálásra. (Az épület jelenlegi 

hőigényét kielégítő fűtőberendezéseket ugyanakkor jelen EVD-ben is figyelembe vesszük.) 

Épületgépészet hőtermelésének kibocsátásai 

A festőüzemi részen a temperálást zárt égésterű gázos termoventilátorokkal (Robur K 45) biztosítják, amelyek 

füstgázát a berendezések feletti lapostető fölé vezetik. Az égési levegő utánpótlás szintén onnan történik. A 

berendezések vezérlésére és szabályozására egységenként beépített hőmérséklet méréssel rendelkező 

vezérlő felel, továbbá hőmérséklet rétegződés elkerülése érdekében a leszorító ventilátorok (FLOWAIR LEO 

DT XL) kerültek betervezésre. 

Az épület szociális funkciójú helyiségei számára a meleget és melegvizet egy 24 kW névleges 

hőteljesítményű (Hoval TopGas Classic 24) zárt égésterű, kondenzációs gázkazán biztosítja. A 

hozzákapcsolódó radiátoros hőleadói hálózat szintén 55/45 °C-os hőfoklépcsővel került megtervezésre. 

A Robur légbefúvók: (13 db) épület részenkénti eloszlása 

● 5 db Robur (Paintline) 

● 3 db Robur (Frame Warehouse) 

● 5 db Robur (Reverse area) 
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Táblázat 3.7: Épület hőtermelő berendezései  

Elhelyezés Megnevezés Típus 
Gázfogyasztás 

Névleges 
teljesítmény 

[m3/h] [kW] 

MB Logisztika Kondenzációs gázkazán Hoval TopGas classic 24 kW 2,74 24 

Paintline Gázos hőlégbefúvó ROBUR K45 4,76 41,6 

Forrás: Tecton, 2019.   

A gázfogyasztók füstgáz elvezetése berendezés csoportonként eltér, de minden esetben egyedileg történik. A 

festőüzemi berendezésekre beruházó által megadott adatszolgáltatás alapján a festőüzemi berendezések 

össz gázigénye: 264,5 m3/h. 

A füstgázkibocsátás a kazánok esetén Tricox Alu/pps 160 mm átmérőjű kéményeken keresztül történik. A 

pontforrások 140 kW teljesítmény alattiak, nem bejelentés kötelesek. 

 

Festés technológiája és kibocsátásai 

A hőtermelésen kívül a létesítmény technológiájában légszennyező anyag kibocsátása csak a különböző 

(manuális, félautomata) festési műveleteknek van. 

A festőrészleg elhelyezkedését az Ábra 2.5, valamint a „B” mellékeltben található helyszínrajz mutatja: az 

létesítmény keleti oldalán található önálló festőüzemi csarnokban kap helyet. Ebből következően a festéshez 

kapcsolódó összes pontforrás is itt létesül. 

A létesítendő (I. ütemű) festőrészlegben kézi/automata festőkabinban, részben szórófal előtt végzett kézi 

festékszórás, valamint robotkaros automata festés történik. Mivel az I. ütemben már más üzemben hegesztett 

és alapkezelt vázak érkeznek be, így nem szükséges felület előkezelés: tisztítás, zsírtalanítás, öblítés; ilyen 

technológia az I. ütemben nem kerül telepítésre, így e műveletekhez kapcsolódó kibocsátások sem 

jelentkeznek8. A festéshez kizárólag vízbázisú festékeket, valamint a külső lakkozáshoz porfestéket 

használnak fel; mindkettő felvitele elektrosztatikus módszerrel támogatott. A festőfalnál – a hollandiai 

(Lelystad) üzemben alkalmazott gyártásnak megfelelően – száraz szórófal működik, csak száraz leválasztást 

alkalmaznak az I. ütemben: az elszívott levegőt szűrőpapíron át vezetik a kidobó kürtőre, amely a festék-

részecskéket le tudja választani. Mind a folyékony festék, mind a porfesték, mind pedig a felmatricázás után 

szárítóba kerülnek a vázak, ahol a festék (vagy matrica) a felületen megköt, megszárad, illetve a porfesték 

kikeményedik. 

Az alkalmazott festékek kizárólag vízbázisúak, a porfestékek pedig eleve nem tartalmaznak VOC-ot; VOC 

leválasztó berendezés (pl. aktív szenes szűrő, utóégető) sem szükséges. A porfestékek TGIC-mentesek9 és 

VOC-mentesek; nem tartalmaz nehézfémet (ólmot vagy krómot). További előnyük, hogy túlszórás esetén a 

porfesték összegyűjthető és újrafelhasználható; tartósak, csökkentik a helyettesítő termékek és bevonatok 

használatának szükségességét. 

Az alkalmazni tervezett festő rendszer a 2.4.4 fejezetben látható. 

 
8 A II. ütemben tervezett fetőrészleg nem része jelen EVD-nek mivel ez csak több év múlva (várhatóan 2021 körül) létesül; részletes technológiája még nem 

ismert. Ez várhatóan már előzetes felülettisztítást is tartalmazni fog, hogy teljesen festetlen „nyers” vázak festését is el tudja látni az üzem. Ez a Khvr 

szerinti „jelentős módosítás” keretében kerül majd engedélyezésre, a II. ütem hegesztőrészlegével együtt. 

9 TGIC: triglicidil-izocianurát. Egy olyan térhálósító szer, amit a porfesték bevonatokban az 1970-es évek óta használnak hálósító anyagként. A 
porfestékbevonatok nem tartalmaznak szerves oldószereket, azaz alkalmazásuk során nem kerülnek VOC anyagok a légkörbe.  
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Ábra 3.3: Festési technológia folyamatábrája (I. ütem technológiájában) 

 
Forrás: Giant adatszolgáltatás és saját szerkesztés 

A festési technológia kibocsátásait a 4/2011. (I.14.) VM rendelet általános technológiai kibocsátásai 

határértékeinek (6. mellékletnek) kell megfelelni. Ez alól egy kivétel a festés szilárd anyag kibocsátása, 

amelyre a hivatkozott VM rendelet (7. melléklete szerinti) eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határérték 

létezik: „2.9. Gépek, berendezések, alkatrészek, termékek üzemi festése: Szilárd anyag (festék és lakk 

részecskék) kibocsátási határértéke: 3 mg/m3”. 

A festéshez kapcsolódó pontforrások kibocsátásait az „A” mellékletben csatolt biztonsági adatlapok (MSDS) 

alapján adjuk meg, mivel ezeken a tartalmazott oldószer komponensek is megadásra kerültek. A fent említett 

festőrendszerből csak a primer (alapozó) és a bázisfesték kapcsán van VOC kibocsátás, mivel a porfesték 

VOC mentes.  

● Primer (alapozó festék): 1K WB PE Primer vízbázisú festék: 

 CAS szám Koncentráció (m/m,%) szerves anyag 

osztályba sorolás 

2-butoxi-etanol 111-76-2 1,0 – 5,0 % C 

2-(2-butoxi-etoxi)etanol 

[Butil-diglikol] 

112-34-5 1,0 – 4,4 % C 

2-dimetil-aminoetanol 108-01-0 <1,0 % C* 

2,4,7,9-tetrametil-dec-5-yne-4,7-diol 126-86-3 ≤0.30 C** 

cink-oxid 1314-13-2 ≤1,0 % nem szerves anyag 

cink-foszfát [trizinc 

bis(orthophosphate)] 

7779-90-0 1,0 – 5,0 % nem szerves anyag 

* önállóan nem szerepel; besorolva Amino-metilpropanol [124-68-5] alapján „C” osztályba 

** önállóan nem szerepel; besorolva Texanol [25265-77-4] alapján „C” osztályba. 

● Bázisfesték: 1K WB Polyester Basecoat vízbázisú festék 

 CAS szám Koncentráció (m/m,%) szerves anyag 

osztályba sorolás 

2-butoxi-etanol 111-76-2 5,0 – 10,0 % C 

2-dimetil-aminoetanol 108-01-0 0,3 – 2,9 % C* 

2-(2-butoxi-etoxi)etanol 

[Butil-diglikol] 

112-34-5 1,0 – 5,0 % C 

2,4,7,9-tetrametil-dec-5-yne-4,7-diol 126-86-3 ≤0.30 C** 

* önállóan nem szerepel; besorolva Amino-metilpropanol [124-68-5] alapján „C” osztályba 

** önállóan nem szerepel; besorolva Texanol [25265-77-4] alapján „C” osztályba. 

● porfesték: a mellékelt MSDS lap szerint veszélyesnek minősített komponens nincs. 
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● A javítófestékekben jelenlévő szerves oldószer komponenseket az igen alacsony festékfelhasználás miatt 

itt nem részletezzük, de ezen anyagok szintén C osztályba sorolandók (a javítófestékekben található 

oldószereket ld.  

● Táblázat 2.6). 

A 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.31. pontjának releváns előírásai szerint. 

Táblázat 3.8: Szerves anyagokra vonatkozó kibocsátási szabályok 

1 Osztály  

(a táblázat szerint) 

Légszennyező anyag 
tömegárama [kg/h] 

Kibocsátási határérték 
(légszennyező anyag 

koncentráció) 
[mg/m3] 

4 C 3 vagy ennél nagyobb 150 

Forrás: 4/2011. (I.14.) VM rendelet  

● Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell 

tartani a fenti határértékeket. 

● Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási 

határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját 

osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

● A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a 

legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából. 

● A rákkeltő anyagokra megadott határértékeket az általános kibocsátási határértékek nem befolyásolják.  

Ahogy a fentiekből látható, az alkalmazott festési rendszerből csak „C” osztályba, azaz a legkevésbé szigorú 

határértékhez sorolt szerves anyag légszennyezők kerülnek kibocsátásra. A VM rendelet 6. melléklet 2.3.1 

pontja alapján a „C” osztály (szerves anyagainak) kibocsátási határértéke 150 mg/m3, amennyiben a 

kibocsátás tömegárama ≥3 kg/h10. Fontos, hogy a VM rendelet alapján 2.3.2. pontja alapján ugyanabba az 

osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti 

határértékeket. 

Tekintettel arra, hogy a festés olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy több folyamatos rétegét viszik 

fel fém felületre, valamint a felhasznált illékony szerves oldószerek összes mennyisége éves szinten 

meghaladja az 5 tonnát (sőt, a 15 tonnát is, ld. 2.4.4.2 fejezet), a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (VOCr) 

előírásai is irányadóak. A festőtevékenység a VOCr 1. melléklet 2.5.2 pontjába sorolható. A rendeletben a 

VOC-kibocsátás korlátozásának általános szabálya, hogy a létesítmény üzemeltetője az illékony szerves 

vegyületek felhasználásával járó tevékenységet zárt körülmények között végezze, valamint az indítási és 

leállási műveletek során is megtegyen minden szükséges óvintézkedést a VOC-kibocsátás minimalizálása 

érdekében. Ezen előírásoknak megfelel, hogy a nedves festés kabinokban, közvetlen elszívás mellett, 

szűrőfal előtt történik és diffúz kibocsátás a levegőbe gyakorlatilag nincs. A festékfelesleg a szűrőben maradó, 

illetve a mosófolyadékok formájában jelentkező veszélyes hulladék. 

A vízbázisú festék csökkentett VOC tartalma és a hatékony közvetlen festékszűrés miatt külön VOC 

kibocsátás-csökkentő berendezés (pl. utóégető, aktív szenes szűrő) nem szükséges, mivel ezek nélkül is 

nagy biztonsággal tarthatók a határértékek. Ezt a hollandiai Lelystad üzem működése is bizonyítja. A 

részecske (festékrészecske) kibocsátás csökkentésére NeuFilter gyártmányú, „PaintBlock 500 Magenta” 

típusú szűrőt, száraz leválasztót terveznek alkalmazni, amely ~98%-os leválasztási hatásfokkal működik, és 

 
10 Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa 

(küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, 
amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. Tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működő technológiák esetén levegőtisztaság-védelmi 
alapbejelentést (LAL) minden esetben tenni kell és az üzemeltetőnek a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti éves levegőtisztaság-védelmi 
jelentés (LM) borítólapján évente nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység a megelőző évben tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működött. 

Azokról a tömegáram küszöbérték alatti kibocsátással működő technológiákról, amelyeknél az engedélyezésnél figyelembe vett kibocsátási koncentráció 
meghaladja az e jogszabályban a tömegáram küszöb feletti tevékenységekre vonatkozó kibocsátási határértéket a levegő védelméről szóló 

kormányrendelet szerinti teljes adattartalmú éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtani. Amennyiben a légszennyező anyag kibocsátása 
eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, a légszennyezés éves mértékét (éves levegőtisztaság-védelmi jelentést) is be kell jelenteni. 
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15 kg festék(részecske) visszatartási kapacitással rendelkezik; műszaki adatlapját a „A” mellékletben 

csatoljuk. 

Táblázat 3.9: A festési technológia kibocsátásai és a vonatkozó határértékek 

Légszennyező anyag Mérnöki számított 
értékek 

[mg/m3] 

Kibocsátási 
határérték „C” 

oszt. szerves 
[mg/m3]* 

VOC véggáz 
kibocsátási 

határérték 
[mgC/Nm3]** 

Határértékhez 
viszonyítva 

Szerves oldószerek maradékai 

pontforrásonként 

45 150 50/75 megfelel 

Forrás: EPS, 2020. 10. 06. valamint az alábbi jogszabályok: 
* 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. 2.3.1 pont. A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K 

hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak (Elszívásos technológiáknál a vonatkoztatási 

oxigéntartalom nem értelmezhető.) 
** 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról, 2. melléklet, 1. 

táblázat 8. pontja alapján, egyéb bevonat felviteli, festési eljárásokra, beleértve a fém, műanyag, textil, szövet, fólia és papír 

festését (>15 t/év OF): az első kibocsátási határérték a szárítási folyamatokra vonatkozik, a második a festési műveletekre.  

 

Technológiai szárító berendezések kibocsátásai 

A szárító berendezések (2 db szárító alagútkemence, illetve 1 db beégető alagútkemence) esetében a 140 

kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM 

rendelet vonatkozó határértékeit kell figyelembe venni. A hivatkozott FM rendeletben meghatározott 

(2018.12.20.) határidő miatt a telepítésre kerülő tüzelőberendezések mindegyikét „II. kategóriájú 

tüzelőberendezésnek”11 tekintjük. 

Az 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó 

kibocsátási határértékeket az alábbi táblázat mutatja. 

Táblázat 3.10: A szárítóberendezések berendezések kibocsátásai és határértékei 

Légszennyező anyag Becsült értékek 

[mg/m3] 

Kibocsátási 
határérték 

[mg/m3] 

Határértékhez 
viszonyítva 

Szilárd anyag 0 5 megfelel 

Szén-monoxid (CO) 65 100 megfelel 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 95 250 megfelel 

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 0 35 megfelel 

Forrás: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklet 

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok 

esetében 6 tf%, folyékony vagy gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól 

eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, motorok és gázturbinák esetében pedig 15 tf% oxigén tartalmú 

füstgázra vonatkoznak. 

A szárító berendezések pontos típusai még nem kerültek kiválasztásra, így számításaink átlagos tüzelési 

paraméterekkel készültek. A számítások során alkalmazott mg/kWh fajlagos kibocsátások a kereskedelemben 

beszerezhető típusberendezésekre megadott átlagos értékek, ez később még jelentősen csökkenhet, 

amennyiben még korszerűbb berendezések lesznek kiválasztva. 

Technológiai pontforrások 

Alábbiakban összefoglaljuk az előbb leírt festési technológiához kapcsolódó légszennyező-anyag és füstgáz 

kibocsátások pontforrásainak jellemzőit, melyeket a terjedésszámításokban figyelembe vettünk. 

 
11 2 §: I. kategóriájú tüzelőberendezés: az a tüzelőberendezés, amelyet 2018. december 20-ig üzembe helyeztek, vagy az a tüzelőberendezés, amely 2017. 

december 19. előtt kapott először létesítési engedélyt, és a tüzelőberendezést legkésőbb 2018. december 20-ig üzembe helyezték. II. kategóriájú 
tüzelőberendezés: az I. kategóriájú tüzelőberendezéstől eltérő tüzelőberendezés. 
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Táblázat 3.11: Szárító berendezések kibocsátó pontforrásainak jellemzői 

Kód Név Kémény 

magasság 

(m) 

Térfogat áram 

(m3/s) 

Hőmérséklet 

°C 

Átmérő  

(m) 

P01 Vizes festés szárító kemence I. 15 0.11 180 0,4 

P02 Vizes festés szárító kemence II. 15 0.11 180 0,4 

P03 Porfestés égető kemence 15 0.09 180 0,4 

Forrás: EPS, 2020. 10. 06. 

Táblázat 3.12: A szerves légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrások jellemzői 

Kód Név Kémény 

magasság 

(m) 

Térfogat áram 

(m3/s) 

Hőmérséklet 

°C 

Átmérő  

(m) 

P04 Hőcserélő I. 15 8.33 55 0,4 

P05 Hőcserélő II 15 8.33 55 0,4 

P06 Festő kabin elszívó I 15 0.69 25 0,2 

P07 Festő kabin elszívó II 15 0,69 25 0,2 

P08 Javító kabin elszívó I 15 0,69 25 0,2 

Forrás: EPS, 2020. 10. 06. 

3.5.2.3 Terjedésszámítás és a várható légszennyezettség 

A transzmissziós számítások 

A modellezéséhez az IMMI 2019-es (464) 05.02.2020 verzióját használtuk. Az IMMI a hazai MSZ 21459/2-81 

szabványhoz hasonlóan, Gauss eloszláson alapuló számítást alkalmaz. A program valós EOV koordinátájú 

pontokra számítja ki a légszennyezettség pontos értékét. Az immisszió meghatározásakor a kialakuló 

légszennyezettségi viszonyokat a 717000, 267000 – 718500, 268200 EOV koordináták között vizsgáltuk (1,5 

km x 1,2 km= 1,8km2). A vizsgált területen alapvetően 5 x 5 m-es rácshálóval kerültek kijelölésre a számítási 

pontok, melyek kontúrozásával állítottuk elő a légszennyezettségi ábrákat. A modellszámítás (immisszió 

meghatározás) során a terhelési koncentráció minden esetben a légzési zóna magasságára, azaz z=1,5 m 

magasságra vonatkozik.  

A modellvizsgálatok során figyelembe vett paraméterek: 

● kibocsátások tömegárama (g/h), 

● a kibocsátások geometriája (magasság, átmérő), 

● meteorológia (szélsebesség, szélirány, stabilitás). 

A modellvizsgálatok során a nagy távolságok és a beépítés jellege miatt a domborzati, és épülethatásokat nem 

vettük figyelembe. A modellezés során figyelembe vett kibocsátásokat a következő táblázat tartalmazza.  

A rövid (órás) átlagos értékek meghatározásához a legnagyobb gyakorisággal előforduló meteorológiai 

paraméterek mellett kialakuló koncentrációváltozást a legnagyobb (leggyakoribb) valószínűséggel előforduló É-

ÉNy-i szélirány, D stabilitási indikátor (semleges) és átlagos szélsebesség (2 m/s) figyelembevételével 

határoztuk meg. A számítás eredménye minden egyes receptorpontban a legnagyobb valószínűséggel 

előforduló 1 órás átlagolási idejű koncentrációt adja meg, amely a hatásterület meghatározásának alapját 

jelenti. 
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Immissziós vizsgálatok 

Nitrogén-oxidok, szén-monoxid 

Ábra 3.4: NOx órás koncentrációk jellemző kialakulása 

 
Forrás: IMMI 

Táblázat 3.13: Nitrogén-oxidok tervezési irányértékei és a maximális értékek 

Szennyező-
anyag 

2019 alap 
légszennyezettség 

µg/m3 

Számított maximum érték 
 

µg/m3 

Tervezési irányérték 
 

µg/m3 

Veszélyességi 

fokozat 

 (Éves átlag) Éves 24 órás órás 24 órás órás  

nitrogén-

oxidok (NOx) 

8,57 < 1 1-2 5,6 150 200 II. 

Forrás: 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. melléklet és számítás 

A legmagasabb koncentráció értékek a festőüzem működéséből adódóan a telephelyen belül alakulnak ki 5-6 

µg/m3 között, ami egyben azt is jelenti, hogy ennél magasabb órás érték nem alakul ki másutt.  

A többi szennyezőanyag (CO, szilárd anyag) még alacsonyabb koncentráció növekedést okoz, és mivel a 

határérték nagyságrenddel nagyobb (10 000 µg/m3), így a betartása biztosítható. 

A fenti vizsgálatok alapján a hőtermelő berendezések működése esetén a légszennyezettségi egészségügyi 

(immissziós) határértékei betarthatók, a legkritikusabb meteorológiai állapotokban is. A leggyakoribb 

meteorológiai feltételek mellett, illetve a hosszútávú átlagolást figyelembe véve a festőüzemnek nincs jelentős 

hatása az ipari park területein kívül. 

Szerves anyagok 

A szerves anyagok közül a butil-glikolra (2-butoxi etanolra) és a butil-diglikolra határoz meg tervezési 

irányértéket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 2. melléklete. 

Vizsgálatunkat erre a két, mennyiségükben is meghatározó komponensre végeztük, ÉNy-i szélirány D 

stabilitási állapot és 2 m/sec szélsebesség mellett. 
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Ábra 3.5: 2-butoxi-etanol immisszió Ábra 3.6: Butil-diglikol immisszió 

Forrás: IMMI Forrás: IMMI 

Táblázat 3.14: Szerves légszennyező anyagok tervezési irányértékei és a maximális értékek 

Légszennyező anyag Átlagos 
immisszió 
(µg/m3) 

Maximális 
immisszió 

(µg/m3) 

24 órás 
tervezési 
irányérték 

(µg/m3)  

60 perces 
tervezési 
irányérték 

(µg/m3) 

Veszélyes-
ségi fokozat 

18. Butil-diglikol (dietilén-glikol-

monobutil-éter) 

[112-34-5] 

3-5 9,4 100 200 IV. 

19. 2-Butoxi-etanol (butil-glikol, 

etilén-glikol-monobutil-éter) 

[111-76-2] 

8-10 22 10 50 IV. 

Forrás: IMMI 

A fenti vizsgálatok alapján a technológiai kürtők működése esetén a légszennyezettség egészségügyi 

határértékei betarthatók, a legkritikusabb meteorológiai állapotokban is. A leggyakoribb meteorológiai 

feltételek mellett, illetve a hosszútávú átlagolást figyelembe véve a létesítménynek nincs jelentős hatása az 

ipari park területein kívül. 

Összességében az üzemelés hatása a levegőminőségre nézve elviselhető mértékű lesz. 

Bűzkibocsátás: 

A felhasználásra kerülő festékek adatlapjai szerint: 

● 2-butoxi-etanol: szag gyengén érzékelhető  

● Butil-diglikol:  szagtalan 

Az üzem működéséből bűz kibocsátás gyakorlatilag alig várható. A legközelebbi lakóterületeket (érzékeny 

hatásviselőket), a nagy távolság (~ 1500 m) miatt pedig már a minimális VOC kibocsátás sem éri el. 

Az üzem forgalma, kapcsolódó szállítás okozta levegőterhelés 

Az üzem forgalma okozta levegőterhelést fajlagos gépjármű kibocsátási (g/km) adatok alapján számítjuk, 

amelyből a forgalmi adatok (jármű/óra) alapján a fő megközelítési útvonalakra vonalforrás kibocsátás 

(mg/m/s, tömegáram) származtatható, és ebből vonalforrásra vonatkozó terjedésszámítás végezhető. 

A zajvédelmi (3.6) fejezet mutatja be a fő megközelítési útvonal, a 3210 sz út (Csonka János út) jelenlegi 

forgalmát járműkategóriánként, amely közvetlenül a telephelyről az M3 felé biztosítja az összeköttetést. Az 

üzemhez kapcsolódó járműforgalom a 2.4.9 fejezetben található, járműkategóriánként és napszakonként. 

Általában az üzemi forgalmak miatt az érintett utak mentén kialakuló légszennyező anyag (NOx, CO, PM, CH) 
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koncentráció-növekmény, 10 méter távolságban jellemzően mindössze kb. ~0,2-1,0 µg/m3. Azaz az úttól 10 

m-re már nem mutatható ki a hatás. Esetünkben olyan jelentős a legközelebbi lakóházak távolsága (min 1500 

m – lásd a mellékelt helyszínrajzon), hogy részletesebb számítások nélkül is egyértelműen kijelenthető, hogy 

az üzemhez kapcsolódó közlekedés levegőterhelő hatása lakott területen nem lesz érzékelhető. Ráadásul a 

fő szállítási útvonal (~90-95%) a 3210 sz. úton az M3 felé irányul, mely mentén leginkább beépítetlen terület, 

vagy más ipari üzemek találhatók. 

3.5.2.4 Felhagyás 

A felhagyás elsődlegesen a kerékpárgyártás felhagyását jelentené az adott telephelyen, mivel kedvező 

fekvése és infrastruktúrája miatt várhatóan más ipari tevékenység költözne idővel a helyére. Ez esetben a 

normál működés fejezetben bemutatott – technológiai és szállítási eredetű - légszennyező anyag 

kibocsátások megszűnnek; ez lokálisan alig kimutatható levegőminőség javulást eredményezne. Amennyiben 

a felhagyás a gyárcsarnokok és technológia tényleges elbontását jelentené, akkor az üzem telepítésénél 

(EVD1-ben) leírt építési/bontási hatások várhatók, de ennek levegőterhelő hatása a lakott területeken 

kimutathatatlan lesz, lokálisan (a létesítmény 100-200 m-es környezetében) pedig elviselhető, időszakos 

hatás várható. 

3.5.3 Hatásterület 

Levegőminőséget érintő hatásterület az üzemeltetés során 

A hatásterületet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14.) pontja szerint 

határoztuk meg: 

A terjedési képek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb hatásterület az NOx kibocsátás körül alakul ki. 

● a) kritérium a határérték 10 %-a, azaz a 20 µg/m3 kontúr:   nem megjeleníthető 

● b) kritérium a terhelhetőség 20 %-a: NO2 alapállapot érték 8,57 µg/m3 → 

a terhelhetőség (200 µg/m3-8,57 µg/m3) =191,4 µg/m3, melynek 20%-a 38 µg/m3: nem megjeleníthető 

● c) az órás maximum érték 5,1 µg/m3 80 %-a 4,08 µg/m3:    144 m 

A terjedési képek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb hatásterület a szerves anyagok (2-butoxi-etanol) 

kibocsátás körül alakul ki. 

● a) kritérium a határérték 10 %, azaz a 5 µg/m3 kontúr:     600 m 

● b) kritérium a terhelhetőség 20 %-a 10 µg/m3:      390 m 

● c) az órás maximum érték 25 µg/m3 80 %-a 20 µg/m3:     234 m 

A fentiek alapján a legnagyobb hatásterület egy a P4-P5 pontforrások köré írható 600 m-es koncentrikus 

körrel adható meg. A hatásterület kiterjedése az „E” mellékletben kerül bemutatásra. 

3.5.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

● A szárító kemencéknél alacsony NOx kibocsátású égőfejet kell választani. 

● A technológia kürtők pontos méretezését, kibocsátási paramétereit be kell állítani. 

● A pontforrások kibocsátásait emissziós méréssel ellenőrizni kell. 
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3.6 Zaj- és rezgés 

3.6.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

A beruházási terület ~1,8-2 km távolságban északra helyezkedik el az M3-as autópályától Gyöngyös 

település irányába, a 3210-es számú úttól nyugati irányban. Az ipari park egyéb üzemein túl a 3210-es számú 

út (Csonka János út) és a 3204-es számú út (Karácsondi út) a terület legfőbb zajforrásai, melyek forgalmai az 

OKA 2019-es kiadványa alapján a következő táblázatban találhatók. 

Táblázat 3.15: Jelen állapoti forgalmak  

OKA 2019 3204 (OKA: 9513) 3210 (OKA: 6823) 

Járműtípus ÁNF [j/nap] ÁNF [j/nap] 

Személygépkocsi 3229 1065 

Kistehergépkocsi 904 339 

Egyes busz 124 29 

Csuklósbusz 0 0 

Közepes nehéztehergépkocsi 38 23 

Nehéztehergépkocsi 94 18 

Pótkocsis tehergépkocsi 22 24 

Nyerges tehergépkocsi 110 65 

Speciális tehergépkocsi 0 1 

Motorkerékpár 59 19 

Lassú jármű 35 24 

Forrás: OKA 2019  

A településrendezési tervek szerint a beruházás ipari területen valósul meg, melyet ipari, kereskedelmi és 

mezőgazdasági területek vesznek körbe. A legközelebbi védendő épületek a Gyöngyös városától délre fekvő 

Gyöngyöshalász keleti oldalán található Vasút utca lakóépületei (a beruházási terület középpontjától kb. 1,5 

km távolságra). A modellszámítások ezekre a homlokzatokra készültek, és itt történt alapállapoti mérés a 

beruházás megkezdése előtt. 

A zajterhelés meghatározása helyszíni méréssel történt 3 mérési ponton (1 ponton közúti [M1] és 2 ponton 

környezeti [M2, M3] zaj mérésével). Mivel éjszakai üzemelés nem lesz, valamint a minimális éjszakai 

teherforgalom teljes egészében az M3 autópálya irányába bonyolódik, a közúti zajmérésnél csúcsidei és 

napközbeni (nappali), környezeti zaj esetében pedig nappali mérésre került sor. A mérések alapján a 

Karácsondi úton határértéken (LTH (nappal) = 65 dB) volt a közlekedés zaja, míg a környezeti zaj méréseinél 

határérték alatt volt (LTH (nappal) = 50 dB) a nappali zajszint. (A mérési jegyzőkönyv az „F” mellékletben 

található.) 

3.6.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

3.6.2.1 Telepítés 

Jelen bővítési fázis teljes egészében az üzem épületén belül történik, s a védendő homlokzatok közel másfél 

km-es távolsága miatt ez a vizsgálat nem releváns. 

A technológiai telepítéshez szükséges forgalom mennyisége elenyésző, 90%-ban az M3 irányába bonyolódik, 

a munkások bejárási forgalmának hozzájárulása a Karácsondi út és a Csonka János út forgalmához 

várhatóan 1 dB alatti, a hatás semleges. 

3.6.2.2 Működés 

Kültéri zajforrások  

Az üzemelés kültéri zajemittáló forrásai a gyártótevékenységhez kapcsolódó hűtő-fűtő és légkezelő 

berendezések szabadtéri berendezései és kürtői (melyek a fém trapézlemez és tető alatt az épületközben 
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lesznek elhelyezve, míg az iroda légkezelője a magasabb épületrészek takarásában lesz), valamint a 

parkolók. Az épületen kívüli zajemisszióhoz adódnak ezeken felül a rakodás, a kamionforgalom, és a 

munkások által keltett zajok. 

Beltéri zajforrások 

A gyártósorok gépeinek emissziójából összeálló zajforrásokat az épületek 18 cm-es vastagságú belső töltettel 

rendelkező szendvicspanel szerkezete árnyékolja. A külön helyiségben elhelyezett légkompresszorok mellett 

a konvejor pálya, a kazánok, és a hőlégfújók a legfőbb beltéri zajforrások. 

Jelen bővítés során a légkezelő berendezések szívó/nyomó ventilátorainak kivezető nyílásai kerülnek fel a 

festőműhely tetejére (a gépészeti rendszer nagyberendezései minden esetben a tető alatt találhatók). 

Az üzemelésből származó zajimmisszió IMMI 2019 zajmodellező szoftver segítségével került meghatározásra 

a legközelebbi védendő épületek homlokzatai előtt 2 méterrel, a talajtól 1,5 méteres magasságban (több 

szintes ház esetén szintenként). A zajterhelés szempontjából lényeges (külső) zajforrásokat a következő 

táblázat szemlélteti. (Félkövér kiemeléssel a jelenlegi fázisban is telepített többlet zajforrás típusok.) 

Táblázat 3.16: Üzemelési zajforrások  

Kültéri zajforrások Lw 

Légkezelők 65-70 dB 

Hőszivattyúk 87,5 dB 

Csavarkompresszoros folyadékhűtő és hőszivattyú 95 dB 

Split klímák 63 dB 

Hő- és füstelvezető, valamint elszívó ventilátorok 55-60 dB 

Parkolók változó 

Forrás: Megbízói adatszolgáltatás 

A legközelebbi védendő épületek 1500 méter távolságban helyezkednek el a beruházási területtől nyugati 

irányban található Gyöngyöshalász keleti oldalán, a Vasút utca mentén. Az üzemelési zajterhelés 

hozzájárulása (éjszakai munkavégzés nem várható) a jelenlegi értékhez – a raktárépület árnyékolása miatt – 

1 dB alatti, elhanyagolható. A 27/2008. KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján a szabadidős és 

üzemi létesítményektől származó zaj nappali határértéke 50 dB, ami teljesül. 

Számottevő rezgést kibocsátó vagy azt okozó berendezés nem létesül, ezért a rezgés vizsgálata nem 

releváns. 

Szállítás 

A szállítás 100%-ban az M3 autópálya felé bonyolódik, mely irányban nem található védendő épület a 

szállítási útvonal mentén. Várhatóan a személyforgalom (személyautók + buszok) körülbelül 30%-a a 

Karácsondi út irányába történik, melyen a 3-as sz. főútig nem található védendő épület. A forgalmi többleteket 

a következő táblázat szemlélteti. 

Táblázat 3.17: Üzemelési időszak forgalmai (induló + érkező) 

Nappal Teljes napszaki Csúcsóra Zajterhelés* Eredő* Hozzájárulás** 

Q1 (személyautó) 2*50 db/napszak 70 db/óra 59,2 dB 
59,8 dB 

3204: 0,5 dB 

Q2 (kisteherautó + busz) 2*(6+2) db/napszak 4 db/óra 50,7 dB 3210: nincs védendő 

Q3 (nehéz teherautó) 2*4 db/napszak 2 db/óra 51,5 dB 51,5 dB nincs védendő 

Forrás: Beruházói adatszolgáltatás 
* LAeq 7,5 
**3204: Karácsondi út, 3210: Csonka János utca, a teherforgalom az M3 irányába bonyolódik  

Amennyiben a Karácsondi útról érkezne az üzemi dolgozók által generált forgalom egésze, a Karácsondi út 

jelenlegi zajához való hozzájárulás akkor is 1 dB alatt maradna. A Csonka János út alacsony forgalmi zajához 

1,3 dB-lel járulna hozzá a teljes festőüzemi forgalom, viszont ennek mentén nincsenek védendő épületek 
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(sem a Karácsondi út, sem az M3 irányában). Éjszakai üzemi forgalom nem várható, az üzemi hatások 

összeségükben elviselhetők. 

3.6.2.3 Felhagyás 

Felhagyás esetén zaj szempontjából a jelenlegi állapot áll vissza a területen (az üzem zaja, s a hozzá 

kapcsolódó forgalmi zaj a leállítást követően eltűnik), az aktuális zajállapot viszont az addig a környékre 

települt üzemek, és esetleg betelepülő új zajforrások terhelésével megnövelt érték lesz, mely jelenleg nem 

becsülhető. 

3.6.3 Hatásterület 

A zajvédelmi hatásterületek meghatározásáról a 284/2007. kormányrendelet 6. §-a ad útmutatást. Jelen 

esetben megkülönböztetünk létesítési és működési hatásterületet. A létesítéssel összefüggő szállításra 

vonatkozó hatásterület számítását a 7. § taglalja, melynek (2) bekezdése alapján a jelen vizsgálatra nem kell 

meghatározni szállítási hatásterületet. A hatásterületek határa működés esetén a működésre vonatkozó – 

éjszakai munkavégzés hiányában – nappali határértéknél 10 dB-lel kisebb immisszió határvonala (40 dB). Az 

üzemelési hatásterület az IMMI 2018 terjedésszámítása segítségével került meghatározásra.  

A létesítés teljes egészében az üzemcsarnokon belül történik, a szomszédos területeken pedig nincsenek 

érzékeny hatásviselők, így az építési hatásterület kijelölése jelen esetben nem releváns (az az üzemcsarnok 

külső falaival azonos). 

Ábra 3.7: Zaj üzemelési hatásterület   

 

Forrás: Google Earth Pro 

A működési hatásterület nem érint védendő épületet. 

3.6.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

A festőműhely telepítési és üzemelési zajterhelés többlete – a védendő épületeket tekintve – érzékelési 

határon (1 dB) aluli, ezért csökkentési intézkedés nem indokolt. 
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3.7 Épített környezet és a kulturális örökség elemei 

Az épített környezet és a kulturális örökség elemeit érintő hatások esetén, mint ahogy azt már a korábbiakban 

is jeleztük, a festőtechnológia telepítése és üzemeltetése alapvetően nem jelent változást a korábbi vizsgálati 

eredményekhez képest. 

3.7.1 Jelenlegi állapot, hatásviselők 

Gyöngyös a Gyöngyösi járás székhelye; északról a várost a Mátra, délről az Alföld határolja. Múltja okán 

hagyományosan „a szőlő és a bor városa”, jelenlegi húzóágazatai alapján Heves megyében Eger után a 

második legjelentősebb gazdasági központ (energiaipar, vegyipar, gépipar, kereskedelem, elektronika, 

logisztika, turizmus, gyümölcstermesztés).  

A város népessége 28 587 fő12; népsűrűsége 517 fő/km2. A település népességszáma az elmúlt években 1-

1,5% közötti éves csökkenést mutat. 

Térségi és országos közlekedési- valamint közműhálózatok 

A közlekedési elemek elhelyezkedését ld. alább: Ábra 3.8. 

Közutak: 

● M3 autópálya:  

● 3. sz. főút:  

● 3210 sz. út – közvetlen kapcsolat az M3 autópályához 

● és 3204; 3214 jelű utak 

Vasút: 

● az Ipari Park területén, a beruházási terület északi oldalán közelében húzódik a meglévő iparvágány. (A 

GIANT kerékpárüzem szállításhoz nem veszi igénybe.) 

Közösségi közlekedés:  

● meglévő, helyközi buszmegálló található a gyártól kb. 100 m-re északra (a Karácsondi úton). 

Kerékpár út: 

● külön kijelölt kerékpárút nincs, de a gyár jól megközelíthető kerékpárral is a Karácsondi úton és/vagy 

Csonka János úton (3210). 

Vízi utak / kikötők: 

● nem releváns / nincs. 

Villamosenergia:  

● középfeszültségű hálózat a tárgy telek mellett. 

 
12 Magyarország állandó lakossága 2020. január 1-jén XLS táblázat. https://nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku 
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Ábra 3.8: Országos közlekedési és energetikai infrastruktúra elemei a beruházási helyszín 
környezetében és Gyöngyös városrészei  

 

Forrás: OTrT: 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről; Wikipedia (Gyöngyös)  

A kulturális örökséget tekintve az ipari park területe Gyöngyös város hatályos Szerkezeti Terve alapján 

(annak távlati bővítési területével együtt) „GIP”, gazdasági (ipari) övezetbe tartozik. A Szerkezeti Terv a gyár 

közelében nem jelöl örökségvédelmi vagy régészeti területet. A város honlapján felsorolt helyi műemlékek13 

közül egy sem található a gyár közelében. 

A telepítési területen nem volt régészeti lelőhely (ld. szabályozási terv részlet Ábra 2.3 „RL” jelű lehatárolás). 

3.7.2 Hatótényezők, hatásfolyamatok és becsült hatások 

Az épített környezetre ható tényező a bővítés fázisában:  

● a teherszállítás, mely a környező úthálózatot és az amellett elhelyezkedő építményeket terheli;  

Az üzemeltetés során az épített környezetre potenciálisan hatnak a rendszeres szállítások és a közművek 

fokozottabb igénybevétele. Megjegyezzük, hogy a közműigény növekedés mértéke a gyáregység 

beüzemelését követően nem jelentős.  

3.7.2.1 Telepítés 

Az új technológia telepítésének idején a hatótényezők jellemzően időszakosan jelentkeznek és nem okoznak 

visszafordíthatatlan hatásokat. A teherszállítás megoldható a települések belterületének elkerülésével. 

A telepítés fázisában dolgozó munkagépek zaj-, rezgés- és légszennyező-anyag kibocsátásainak hatása a 

tárgyi terület lakott területtől való jelentős (>1,5 km) távolsága miatt az épített környezetre nem kimutatható. A 

hatás minősítése semleges. 

3.7.2.2 Működés 

Az épített környezet elemei mára már alkalmazkodtak az üzem jelenlétéhez, a közműfejlesztések korábban 

már végbe mentek. Az üzemhez kapcsolódó forgalom a várost nem vagy alig érinti, emiatt a közlekedés 

okozta rezgés a település épített környezeti elemeit nem károsítja. Mindezek alapján az üzemelés hatása 

semleges. 

 
13 http://gyongyos.hu/varosunkrol/varosadatok 
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Az új technológiával való bővítés által vonzott további beruházások jelenléte az adóbevételek növekedésével, 

illetve az esetleges kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel hozzájárul a települési környezet fokozatos 

fejlesztéséhez is. 

Az üzemeltetés a kulturális örökség védett értékeit nem érinti. 

3.7.2.3 Felhagyás 

A felhagyás hatásai az új technológia beindítása esetén önállóan nem értelmezhetők. A teljes üzem 

felhagyásának hatásait korábban a teljes üzemre készített EVD-ben vizsgáltuk, amennyiben az építmények 

bontásra kerülnek, úgy a felhagyás megszüntető hatású. 

3.7.3 Hatásterület 

A festőtechnológia már megépült üzemcsarnokban kerül telepítésre. Az épített környezet vonatkozásában a 

fentiek alapján hatásterület nem jelölhető ki, mivel sem közvetlen, sem közvetett hatással nem kell számolni. 

3.7.4 Kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésére javasolt intézkedések 

Hatáscsökkentő intézkedés nem szükséges. 
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3.8 Az emberi egészségre közvetlen és közvetett módon ártalmas környezeti kockázatok  

3.8.1 Normál üzemi kockázatok 

A tervezett gyár emberi egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata egyik megközelítésben a környező 

területeken élő lakosság egészségi állapotában várható változásokat öleli fel. E tekintetben a kockázatok igen 

alacsonyak, a hatások semlegesnek tekinthetők, köszönhetően a gyár elhelyezkedésének és a rövid távon 

kialakuló szennyezésnek. A telepítés építőanyag szállítással már nem jár, a berendezések szállítása jelentős 

változást nem okot; éjszakai szállításokra várhatóan nem lesz szükség, bár alapvetően ezek is külterületi 

utakat, ipari területeket érintenének. Az üzemeltetés során alacsony többlet fuvarszám jellemző. Az emberi 

egészséget védő, megelőző intézkedésekre a tervezett légszennyezőanyag leválasztás, veszélyes anyag 

tárolás, valamint veszélyes-, illetve folyékony hulladék gyűjtés megfelelő körülményeinek kialakítása során 

kerül sor. Mindezek normál üzemi körülmények között megakadályozzák a szennyező anyagok környezetbe 

jutását, ezért a lakosság szempontjából az üzem ezen hatása szintén semleges.  

Az üzemeltetés (és kisebb mértékben a telepítés) járulékos javító hatása a munkahelyteremtés, melynek 

következtében sokak számára jobb életkörülmények és jobb egészségügyi szolgáltatások válnak elérhetővé.  

A gyár működésének és az emberi egészség vonatkozásának másik megközelítése munkaegészségügyi 

jellegű, mely az üzem dolgozóira vonatkoztatható. A kis távon ható üzemi zaj és (esetleg gyorsan kiülepedő) 

szennyező légköri kibocsátások a pontforrások környezetében megítéléstől függően védőfelszerelések 

használatát tehetik szükségessé.  Az üzem területén jelentkező terhelés e védőfelszerelésekkel (és egyéb 

kiegészítő intézkedésekkel pl. kitettségi idő rövidítése) csökkenthető. Az üzemeltetés megkezdését 

megelőzően meg kell határozni az egyes munkahelyek kockázati jellemzőit és ennek megfelelően tervezni az 

időbeni kitettséget, védelmi eszköz használatot, valamint az egészségügyi szakszolgálat alkalmazását. 

3.8.2 Baleseti kockázatok, katasztrófavédelem 

A nem üzemszerű működés, hibák, baleset, természeti katasztrófa stb. során kialakuló kockázatok 

minimalizálása érdekében a katasztrófavédelmi törvényben (2011. évi CXXVIII. törvény) és annak 

végrehajtási rendeleteiben (elsősorban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben) az iparbiztonság tekintetében üzemekre 

meghatározott feladatok elvégzése válhat szükségessé. 

Üzemi balesetek során a megfelelő kármentő intézkedések gyorsan és hatékonyan megtehetők. Számottevő 

kockázata a gyúlékony, égés során a toxikus komponensek keletkezének veszélyét is magukban hordozó, a 

festékekben bekevert állapotban jelen lévő oldószerek tárolásának van.  

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek azonosítása három szinten lehetséges: „küszöbérték alatti”, ha a 

veszélyesnek minősített anyagokból az alsó küszöbérték 25%-át eléri az összesített, egyidőben történő 

tárolás; „alsó küszöbértékű”, illetve „felső küszöbértékű”. Jelen esetben a felső küszöbérték elérése nem 

valószínűsíthető. Nem nevesített veszélyes anyagoknál – mint amilyeneket a felhasználandó festékek is 

tartalmaznak – az alsó küszöbérték, tekintettel az azonos hatások összegződésére több szempontból 

értelmezhető, a releváns küszöbértékek a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. táblázata szerint 

esetünkben:  

- H1. akut toxicitás 1. kategória (H318: 2-dimetilaminoethanol és 2,4,7,9-tetrametil-5-decyne-4,7-

diol, butanol; H304: xilol, aromás HC9, etil-benzol) esetén az egyidőben tárolt összes 

mennyiség alsó küszöbértéke 5 tonna; 

- Akut toxicitás „gyengébb” kategóriáiba tartozó anyagok (butil-glikol és butil-diglikol) esetén az 

egyidőben tárolt összes mennyiség alsó küszöbértéke 50 tonna; 

- Tűzveszélyes folyadékok 2. vagy a 3. kategóriája és/vagy 60°C feletti lobbanáspont (butil-glikol és 2-

dimetilamino-etanol) esetén 5.000 tonna; 

- E1. vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy a krónikus 1 kategóriába sorolt anyagok (2-

dimetilamino-etanol) esetén 100 tonna; 

- E2. krónikus kategóriában (2,4,7,9-tetrametil-5-decyne-4,7-diol) 200 tonna. 
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Összegezve (toxicitásuk alapján) a festékekben tárolt 2-dimetilaminoethanol és 2,4,7,9-tetrametil-5-decyne-

4,7-diol, valamint a javítófestékekben jelenlévő butanol, xilol, aromás C9 szénhidrogének és etilbenzol 

oldószerek összes mennyisége kevesebb mint 1,25 tonna lehet; a butil-glikol (2-butoxi-etanol) és butil-diglikol 

esetén kevesebb mint 12,5 tonna lehet ahhoz, hogy a festőüzem ne érje el a küszöbérték alatti veszélyes 

üzem kategóriát. A tárolt anyagmennyiségeket tekintve: 

● 1K WB PE Primer alapozó festékből, mely mind a négy veszélyes oldószer komponenst tartalmazza 

mintegy 545 kg kerül naponta felhasználásra, a tárolt mennyiség 36 kanna (vödör); 

● 1k WB PE Basecoat alapfesték szintén mind a négy veszélyes oldószert tartalmazza, ennek napi 

felhasználása 818 kg, a tárolt mennyiség 33 kanna (vödör); 

● A javítófestékek egyidőben tárolt mennyisége legfeljebb 2x 20-25 kg; 

● Butil-glikol oldószer egyidejű tárolása 4 hordó, azaz 720 kg. 

Az összes napi mennyiség a H1. akut toxicitás 1. kategóriába tartozó veszélyes komponenseket is tartalmazó 

festékekből és oldószerből 1,41 tonna, mely felette van összes mennyiségére vonatkozó alsó küszöbérték 

25%-ának. Ugyanakkor a festékeken belül a veszélyes anyagok részaránya igen kicsi, 2-dimetilamino-etanol 

esetén 1-2 m/m %, 2,4,7,9-tetrametil-5-decyne-4,7-diol esetén ≤0.30 m/m %, az oldószereket nagyobb 

arányban tartalmazó javítófestékek tárolt összmennyisége pedig igen alacsony. A tárolt veszélyes anyag 

mennyiségek további tisztázására és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet előírásaival való összevetésére az 

üzemazonosítás lefolytatása javasolt.  

A munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások, valamint az iparbiztonsági szabályok betartása az 

üzemeltető (telepítés idején munkabiztonságot tekintve a kivitelező) feladata és felelőssége. 
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3.9 Éghajlatváltozással összefüggő hatásbecslés 

3.9.1 Érzékenységelemzés 

Az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokat, érzékenységet, kitettséget és potenciális hatásokat 

elsődlegesen a Miniszterelnöki Hivatal (2017) által kiadott, „Útmutató projektek klímakockázatának 

értékeléséhez és csökkentéséhez” című tanulmány (a továbbiakban: Útmutató) alapján végezzük. 

Az éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon az alábbi felsorolásban találhatók, amelyek közül 

fékövér kiemeléssel jelöltük azokat, amelyekre a tervezett üzem – illetve működése, dolgozóinak komfortja – 

potenciálisan érzékeny; azaz lényegében ezek a releváns éghajlati paraméterek a beruházás 

szempontjából (zárójelben megadva az érzékenység mértéke: ’alacsony’, ’közepes’ vagy ’magas’): 

● fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb növekedés a nyári évszakokban 

várható (közepes), 

● fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és tartósságában (közepes), 

● hideg szélsőségek csökkenése/csökkenés a fagyos napok számában, 

● az éves átlagos csapadékmennyiség csökkenése, 

● aszályos időszakok hosszának növekedése, 

● a csapadék éves eloszlásának változása, 

● a csapadékos események intenzitásának növekedése (közepes), 

● megnövekedett UV sugárzás, csökkent felhőképződés, 

● másodlagos hatások kialakulása pl. árvíz, villámárvíz (magas) 

● széllökésesség növekedése (magas). 

 

3.9.2 Kitettség 

Lényegében azt jelenti, hogy a beruházás megvalósításának helyszíne (és vélelmezett hatásterülete) ki van-e 

téve, és ha igen, milyen mértékben a releváns éghajlati paramétereknek (amelyekre a létesítmény vagy 

annak működése érzékeny). A kitettség vizsgálatot azon éghajlati tényezőkre kell elvégezni, amelyekre a 

beruházás érzékenysége „magas” vagy „közepes”; a kitettséget pedig a jelenlegi14 („kontroll”) és jövőbeni15 

(„szcenárió”) időszakra célszerű vizsgálni. 

A kitettséget a hivatkozott útmutató mellékletében található, „Magyarország kockázati térképei”, valamint 

Nemzeti Alkalmazkodási Központ (MFGI NAK) NaTÉR adatbázisa alapján határoztuk meg (szintén ’alacsony’, 

’közepes’, vagy ’magas’ értékelési kategóriákkal). 

 
14 1961-1990 időszak  

15 2021-2050 időszak 
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Táblázat 3.18: Éghajlati kitettség és érzékenység 

Releváns éghajlati paraméterekkel szembeni érzékenység Kitettség 
(jelenleg) 

Kitettség 
(jövőben) 

fokozatos növekedés az éves átlaghőmérsékletben, a legnagyobb 

növekedés a nyári évszakokban várható 

alacsony közepes16, 17 

fokozatos növekedés a hőhullámok előfordulási valószínűségében és 

tartósságában 

alacsony18 közepes19 

a csapadékos események intenzitásának növekedése alacsony alacsony20 

másodlagos hatás, pl. árvíz, villámárvíz alacsony21 alacsony 

széllökésesség növekedése (85 km/h-t meghaladó széllökések) alacsony alacsony22 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a helyszín - szerencsés módon - számos káros éghajlati jellemző 

vagy másodlagos következmény által nem fenyegetett; az adott beruházási területen nem jelent veszélyt: 

belvíz, árvíz, villámárvíz, erdőtűz, aszály, tömegmozgás. 

3.9.3 Lehetséges hatások 

Az érzékenység és a kitettség együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás lehetősége 

fennálljon. (E fázisban a potenciális hatás még nem tartalmaz információt a hatás bekövetkezési 

valószínűségéről. A potenciális hatás és a sérülékenység közötti különbséget pedig az adaptációs kapacitás 

mértéke határozza meg.) Hatások lehetnek: 

● Az éves átlaghőmérséklet fokozatos növekedése, különösen a nyári hőmérsékletnövekedés a hűtést 

igényló technológiákban (pl. festék szárítás utáni hűtés) nagyobb energiaigényt eredményez; ugyanez 

vonatkozik a gyártócsarnokok légkondicionálására is; 

● A hőhullámok előfordulási valószínűségének és tartósságának növekedése az átlag hőmérséklet 

növekedéséhez hasonlóan megnöveli a hűtési energia igényt, nehezíti a hűtéstechnológia 

automatizálását, valamint az elektromos és elektronikus rendszerekben erősíti a kedvezőtlen disszipációs 

folyamatokat azok korai elhasználódását okozva; 

● A csapadékos események intenzitásának növekedése elsősorban külső környezetben nehezíti a 

munkagépek és munkások mozgását, a zápor elöntheti a forgalmi felületeket, de kedvezőtlen esetben 

súlyos beázásokat is okozhat; 

● Villámárvizek hatása hasonló és összefügg az intenzív csapadékokkal – ebben az esetben a lehulló és 

időben el nem folyó csapadékot a felszínen érkező víztömeg tovább növeli; a villámárvíz nagyobb 

szerkezeteket esetleg embereket is magával ragadhat ezért kockázatai magasabbak; 

● A heves szélviharok szintén az elsodró, szerkezeteket romboló munkájukon keresztül veszélyesek, de az 

orkánerejű szél önmagában is veszélyezteti a szabad téren mozgó embereket. 

A következő táblázatokban a hatást okozó változás együttes potenciálját az egyes cellák háttérszíne mutatja, 

melynek jelentése: 

 

 
16 Várható átlaghőmérséklet változás Magyarországon a 2021-2050 időszakra az ALADIN-Climate klímamodell alapján a NATÉR-ben Gyöngyös térségére: 

1,5-2 °C; ugyanez a RegCM klímamodell alapján 1-1,5°C 

17 Nyári hőmérsékletváltozás felső határa 2 regionális klímamodell alapján 2021-2050 a NATÉR-ben Gyöngyös térségére: 1,5-2 °C 

18 Hőhullámokkal szembeni kitettség a NATÉR adatai alapján Gyöngyös járásban: kismértékű 

19 Hőhullámos napok gyakoriságának változása kistérségi szinten, 2021-2050, a NATÉR szerint: 65-71% (a klímamodell 2021-2050 időszakában a 
hőhullámos napok számának %-os változása a klímamodell 1991-2020 időszakához képest  

20 A 30 mm-t meghaladó csapadékos napok számának várható változása Magyarországon a 2021–2050 időszakra az ALADIN-Climate és a  RegCM 
klímamodellek alapján a NATÉR-ben Gyöngyös térségére: 0-0,5 nap; valamint a őszi és téli csapadékintenzitás várható változása a 2021-2050 
időszakra a 2 klímamodell alapján 0-1 mm/nap, tavasszal -1-0 mm/nap, a nyár bizonytalanabb -1-1 mm /nap 

21 A Külső-Mérges-patakra nincs adat a NATÉR-ban; a Gyöngyös-patak villámárvíz veszélyeztetettsége gyenge, a Belső-Mérges-patakon 
Gyöngyössolymosnál fokozott 

22 A bizonytalanság itt nagy: szélvész, heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos számának változása 
2021-2050 időszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klímamodell (NATÉR) alapján -0,03 - 0,20 nap; ugyanez a RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klímamodell 

alapján 0,19 - 0,52 nap. Az RCA4/EC-EARTH modellek szerint viszont a melegedés mértékével összefüggő viszony fordított, RCP4.5-nél 0,09 - 0,32 
nap és RCP8.5 esetén csak -0,12 - 0,09 nap. 

alacsony közepes magas 
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Táblázat 3.19: Éghajlatváltozás figyelembe vett tényezőinek potenciálja (jelen állapot)  

JELEN Kitettség 

  Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k
e
n

y
s
é
g

 

Alacsony  

 

 

 

 

  

Közepes • fokozatos növekedés az 

éves átlaghőmérsékletben, 

a legnagyobb növekedés a 

nyári évszakokban várható 

• fokozatos növekedés a 

hőhullámok előfordulási 

valószínűségében és 

tartósságában 

• a csapadékos események 

intenzitásának 

növekedése 

  

Magas • másodlagos hatás, pl. 

árvíz, villámárvíz 

• széllökésesség 

 

 

 

  

Táblázat 3.20: Éghajlatváltozás figyelembe vett tényezőinek potenciálja (jövő állapot)  

JÖVŐ Kitettség 

  Alacsony Közepes Magas 

É
rz

é
k
e
n

y
s
é
g

 

Alacsony  

 

 

 

 

  

Közepes • a csapadékos események 

intenzitásának 

növekedése 

• fokozatos növekedés az 

éves 

átlaghőmérsékletben, a 

legnagyobb növekedés a 

nyári évszakokban 

várható 

• fokozatos növekedés a 

hőhullámok előfordulási 

valószínűségében és 

tartósságában 

 

Magas • másodlagos hatás, pl. 

árvíz, villámárvíz 

• széllökésesség 

növekedése 
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3.9.4 Kockázatértékelés 

Ahogy látható, „magas” hatáspotenciállal rendelkező éghajlatváltozási tényező sem a jelenben, sem a 

jövőbeni időszakban nem várható; az alacsony besorolású potenciális hatásokkal (pl. a csapadékos 

események intenzitásának növekedéséből fakadó hatások) pedig nem szükséges részletesen foglalkozni. 

Ugyanakkor a csapadékesemények intenzitása valós probléma, például az udvaron időszakosan feltorlódó 

csapadékvíz, a csapadékvíz-elvezetés időszakosan szűk keresztmetszete miatt. Ezt a szabványos minimális 

méretezésnél nagyobb csapadékintenzitásra történő méretezéssel kezelik. 

Közepes mértékű potenciális hatást mindkét időtávon az árvíz, villámárvíz, valamint a szélviharok 

előfordulása okozhat, azonban ezek előfordulási valószínűsége a tárgyi beruházási helyszínen kicsi23, ebből 

fakadóan a kockázata is alacsony. 

Szintén közepes mértékű a gyakoribb és intenzívebb hőhullámokból és növekvő átlaghőmérsékletből 

származó hatás a jövőben. E kettő közül a hőhullámokból eredő kockázata a munkahelyi környezet 

szempontjából alacsony egyrészt mivel a munkahelyi környezet klimatizált, másrészt mivel az extrém magas 

hőmérséklet leginkább a 4 év alatti gyermekekre, a 65 év feletti idősekre, a túlsúlyos emberekre és az ágyban 

fekvő betegekre jelenti a legnagyobb veszélyt24. Ilyen érzékeny csoportok a tervezett üzemben várhatóan 

nem tartózkodnak majd. 

Az átlaghőmérséklet- és hőhullámok növekedése inkább a hűtéstechnológia, illetve az elektromos rendszerek 

működése szempontjából kedvezőtlen. Megjegyezzük, hogy az átlaghőmérséklet növekedése vagy 

hőhullámok várhatóan nem vezetnek az üzem termelékenységének csökkenéséhez, inkább a termelés 

költségét növelhetik. 

3.9.5 Adaptáció 

A hatások és a kockázatok vizsgálata alapján adaptációs intézkedések: 

● az üzem falai és tetőszerkezete jelentős (kőzetgyapot) szigetelést kapott, amely mind nyáron, mind télen jó 

hőszigetelő képeséget, jó hővédelmet biztosít; 

● a klimatizálás beállításai figyelembe veszik a külső hőmérsékletet, a kapcsolás érzékenységi tartománya a 

mindenkori éghajlati jellemzőkhöz és emberi szükségletekhez igazítható; 

● a hűtéstechnológia optimalizálása és az elektromos/elektronikus rendszerek hűtése a termelési 

igényekhez alkalmazkodik – a hőcserélők beépítésével az össz. energiahatékonyság kedvezőbb;  

● az üzem csapadékvíz elvezető rendszere a megfelelően megválasztott mértékadó csapadékhozamok 

alapján létesült (lásd 2.4.7 fejezetben). A tervezés során 222 l/s mértékadó (szabvány szerinti) 10 perces 

csapadék-intenzitás helyett 300 l/s-al számoltak, azaz a csapadékvíz elvezető rendszer nagyobb 

biztonságot nyújt szélsőséges csapadékesemény során is. Az udvari lejtésviszonyok lehetőség szerint a 

csapadékvíz időszakos feltorlódását, épületbe történő esetleges bejutását megakadályozzák, 

● fontos kiemelni, hogy az üzem tevékenysége kerékpárok gyártása. E környezetkímélő közlekedési eszköz 

lényegében eleve mitigációs és adaptációs célokat szolgál, illetve tesz lehetővé. A kerékpározás 

fejlesztése közvetetten a társadalom adaptációs képességét is segíti. 

3.9.6 Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 

A tervezett üzem a környezetének alkalmazkodóképességét nem rontja, pl. nem növeli tovább a városi 

hősziget hatást, nem befolyásolja a környezet árvízvédelmi kockázatát, nem okozza környezete 

infrastruktúráinak érzékelhető károsodását, a környező lakoság energiahordozókhoz, különböző ellátásokhoz, 

közszolgáltatásokhoz (pl. ivóvízhez, orvosi ellátáshoz stb.) való hozzáférését. 

 
23 Magyarország árvízi kockázatkezelési dokumentumai közül az elöntési térképek nem jelölik a beruházási területet. Valamint széllökésesség szempontjából 

az előző lábjegyzet. 

24 ENSZ WHO, 2006. 
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Az üzem gőz- illetve aeroszol kibocsátása minimális, ezzel sem negatív sem pozitív irányban nem 

befolyásolja számottevően az üvegházhatást. 

3.9.7 Emissziókereskedelmi (ETS) és energiahatékonysági vonatkozások 

A festőüzemben beépíteni tervezett gázégők együttes teljesítménye 854 kW (2 db szárító és egy beégető 

kemence), mely az üzem többi hőtermelő berendezéséhez hozzáadódva sem közelíti meg a 20 MWth-ot, 

emiatt a létesítmény nem tartozik a 2012. évi CCXVII. törvény, azaz az EU ETS rendszerének hatálya alá. 

Viszonylag jelentős energiafogyasztása miatt a tervezett üzem vélhetőleg a 2015. évi LVII. (energiahaté-

konysági) törvény hatálya alá fog tartozni, ezért munkajogilag és társasági jogilag független energetikai 

szakreferenst kell majd igénybe vennie (a II. ütem végére). Ennek – hatékony - működése nem kis részben 

klímavédelmi célokat is szolgál. 

 

3.10 Összeadódó hatások kockázata 

A tárgyi üzem számos egyéb ipari létesítmény környezetében található. Közvetlen szomszédságában van a 

Procter and Gamble gyöngyösi telephelye, ahol elektromos fogkeféket, villanyborotvákat és egyéb kis 

elektromos háztartási eszközöket gyártanak. A jelentősebb üzemek, gyártó létesítmények - a Giant 

kerékpárgyár környezetéből - az alábbi táblázatba kerültek összefoglalásra. 

Táblázat 3.21: Gyártóüzemek a kerékpárgyár közelében  

Környező üzem Tevékenység Távolság (körülbelül) 

P&G Gyöngyösi 

gyáregység 

Elektromos fogkeféket gyártása, összeszerelése és csomagolása, 

valamint villanyborotvák és női epilátorok csomagolása 

Közvetlen közel (10 m) 

Pannon Concept Kft. Egyedi gépsorok, gyártósorok készítése, tervezése, gyártása ~190 m 

Horváth Rudolf 

szállítmányozás – 

logisztikai kp. 

Szállítmányozás, logisztika raktározási tevékenység  ~470 m 

Seissenschmidt Precision 

Components Kft.  

Hajtás és futómű technikai termékek gyártása ~400 m 

Stanley Electric Kft.  Autóipari világítási és elektronikai berendezések gyártása ~560 m 

Forrás: Google Maps alapján 
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Ábra 3.9: Környező telephelyek és létesítmények  

 
Forrás: Google Maps 

A számos üzem, illetve logisztikai központ közelsége összeadódó negatív hatást a további forgalom 

növekedés szempontjából okozhat. A technológiából adódó kibocsátás, a kibocsátások nagyrészt eltérő volta 

miatt a környező üzemek kibocsátásaival együtt sem eredményez jelentős hatást. 

 

3.11 Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 

Országhatáron átterjedő környezeti hatás nem várható. 

 

3.12 Erdő igénybevétele 

Erdő igénybevételére nem kerül sor. 
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A. Vegyszer biztonsági adatlapok, szűrő műszaki 

adatlap 

 



1K WB PRIMER 105 HV WHITE

SAFETY DATA SHEET

Product name

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU)
No. 2015/830  - United Kingdom (UK)

:

Not available.Other means of 
identification

:

1.1 Product identifier

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

e-mail address of person 
responsible for this SDS

: technology.cieszyn@ppg.com

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/
undertaking

1.4 Emergency telephone number

Supplier

Telephone number :

Date of issue/Date of revision : 28 April 2017

Product code : WPR26009-HH

Product use : Industrial applications.

Use of the substance/
mixture

: Coating.

PPG Polifarb Cieszyn SA
Chemików 16
43-400 Cieszyn
Poland
+48338517100
Fax: +48338517298

+48338517100 (07:00-15:00)

Version : 1.01

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

2.1 Classification of the substance or mixture

Product definition : Mixture

See Section 16 for the full text of the H statements declared above.

2.2 Label elements

Hazard pictograms :

Aquatic Chronic 2, H411

SECTION 2: Hazards identification

The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

1/15English (GB) United Kingdom (UK)



1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 2: Hazards identification

:Other hazards which do 
not result in classification

None known.

Signal word :

Hazard statements :

Prevention :

Precautionary statements

Response :

Storage :

Disposal :

No signal word.

Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Avoid release to the environment.

Collect spillage.

Not applicable.

Not applicable.

Supplemental label 
elements

Containers to be fitted 
with child-resistant 
fastenings

Not applicable.

Tactile warning of danger Not applicable.

:

:

: Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol.  May produce an allergic reaction.

Special packaging requirements

Hazardous ingredients : Not applicable.

2.3 Other hazards

Not applicable.:Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

P273, P391

IdentifiersProduct/ingredient name

SECTION 3: Composition/information on ingredients

trizinc bis(orthophosphate) REACH #: 01-2119485044-40
EC: 231-944-3
CAS: 7779-90-0
Index: 030-011-00-6

≥1.0 - ≤5.0 Aquatic Acute 1, H400 
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)

[1]

2-butoxyethanol REACH #: 01-2119475108-36
EC: 203-905-0
CAS: 111-76-2
Index: 603-014-00-0

≥1.0 - ≤5.0 Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

2-(2-butoxyethoxy)ethanol REACH #: 01-2119475104-44
EC: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Index: 603-096-00-8

≥1.0 - ≤4.4 Eye Irrit. 2, H319 [1] [2]

zinc oxide REACH #: 01-2119463881-32
EC: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Index: 030-013-00-7

≤1.0 Aquatic Acute 1, H400 
(M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 
(M=1)

[1]

2-dimethylaminoethanol REACH #: 01-2119492298-24 <1.0 Flam. Liq. 3, H226 [1] [2]

% by weight TypeRegulation (EC) No.
1272/2008 [CLP]

Classification

3.2 Mixtures : Mixture
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 3: Composition/information on ingredients

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

EC: 203-542-8
CAS: 108-01-0
Index: 603-047-00-0

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,
7-diol

REACH #: 01-2119954390-39
EC: 204-809-1
CAS: 126-86-3

≤0.30 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

[1]

See Section 16 for the 
full text of the H 
statements declared 
above.

[1] Substance classified with a health or environmental hazard
[2] Substance with a workplace exposure limit
[3] Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[4] Substance meets the criteria for vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[5] Substance of equivalent concern

Type

SUB codes represent substances without registered CAS Numbers.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations 
applicable, are classified as hazardous to health or the environment, are PBTs or vPvBs or have been assigned a 
workplace exposure limit and hence require reporting in this section.

If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Keep 
person warm and at rest. Do NOT induce vomiting.

Skin contact

Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids 
apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice.

Remove contaminated clothing and shoes. Wash skin thoroughly with soap and 
water or use recognised skin cleanser. Do NOT use solvents or thinners.

4.1 Description of first aid measures

Remove to fresh air. Keep person warm and at rest. If not breathing, if breathing is 
irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by 
trained personnel.

Ingestion

Inhalation

Eye contact

:

:

:

:

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.  It 
may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

SECTION 4: First aid measures

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Potential acute health effects

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Eye contact

Over-exposure signs/symptoms

Inhalation No specific data.:

Eye contact : No specific data.
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 4: First aid measures

Notes to physician In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed.
The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.

:

Specific treatments

Skin contact

Ingestion No specific data.

No specific data.

:

:

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No specific treatment.:

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if 
there is a fire.  No action shall be taken involving any personal risk or without suitable 
training.

Hazardous combustion 
products

Hazards from the 
substance or mixture

Decomposition products may include the following materials:
carbon oxides
nitrogen oxides
phosphorus oxides
halogenated compounds
metal oxide/oxides

In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.  This 
material is toxic to aquatic life with long lasting effects.  Fire water contaminated with 
this material must be contained and prevented from being discharged to any 
waterway, sewer or drain.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained 
breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure 
mode.  Clothing for fire-fighters (including helmets, protective boots and gloves)
conforming to European standard EN 469 will provide a basic level of protection for 
chemical incidents.

Special protective 
equipment for fire-fighters

Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.

5.1 Extinguishing media

:

:

:

None known.

Suitable extinguishing 
media

:

Unsuitable extinguishing 
media

:

SECTION 5: Firefighting measures

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

5.3 Advice for firefighters

Special precautions for fire-
fighters

:

SECTION 6: Accidental release measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency 
personnel

:

For emergency responders :

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas.  Keep unnecessary and unprotected personnel from 
entering.  Do not touch or walk through spilt material.  Avoid breathing vapour or mist.
Provide adequate ventilation.  Wear appropriate respirator when ventilation is 
inadequate.  Put on appropriate personal protective equipment.

If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any 
information in Section 8 on suitable and unsuitable materials.  See also the 
information in "For non-emergency personnel".
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 6: Accidental release measures
6.2 Environmental 
precautions

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Approach the release from 
upwind.  Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas.
Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows.  Contain and 
collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite 
or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local 
regulations.  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.  Contaminated 
absorbent material may pose the same hazard as the spilt product.

Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.  Inform the relevant authorities if the product has caused environmental 
pollution (sewers, waterways, soil or air).  Water polluting material.  May be harmful 
to the environment if released in large quantities.  Collect spillage.

Large spill :

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Dilute with water and mop 
up if water-soluble.  Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry 
material and place in an appropriate waste disposal container.  Dispose of via a 
licensed waste disposal contractor.

Small spill :

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

6.4 Reference to other 
sections

See Section 1 for emergency contact information.
See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment.
See Section 13 for additional waste treatment information.

:

:

Storage temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F).  Store in accordance with local 
regulations.  Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool 
and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and 
food and drink.  Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to 
prevent leakage.  Do not store in unlabelled containers.  Use appropriate 
containment to avoid environmental contamination.

SECTION 7: Handling and storage
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

7.1 Precautions for safe handling

Protective measures :

Advice on general 
occupational hygiene

:

7.2 Conditions for safe 
storage, including any 
incompatibilities

7.3 Specific end use(s)

Recommendations : Not available.

Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).  Eating, drinking 
and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and 
processed.  Workers should wash hands and face before eating, drinking and 
smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment before entering 
eating areas.  Do not ingest.  Avoid contact with eyes, skin and clothing.  Avoid 
breathing vapour or mist.  Avoid release to the environment. Refer to special 
instructions/safety data sheet.  Keep in the original container or an approved 
alternative made from a compatible material, kept tightly closed when not in use.
Empty containers retain product residue and can be hazardous.  Do not reuse 
container.

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is 
handled, stored and processed.  Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment 
before entering eating areas.  See also Section 8 for additional information on 
hygiene measures.

:
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 7: Handling and storage
:Industrial sector specific 

solutions
Not available.

Product/ingredient name Exposure limit values

Recommended monitoring 
procedures

Occupational exposure limits

If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace 
atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness 
of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory 
protective equipment.  Reference should be made to monitoring standards, such as 
the following:  European Standard EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for 
the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with 
limit values and measurement strategy)  European Standard EN 14042 (Workplace 
atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of 
exposure to chemical and biological agents)  European Standard EN 482 
(Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures 
for the measurement of chemical agents)  Reference to national guidance 
documents for methods for the determination of hazardous substances will also be 
required.

:

2-butoxyethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011). Absorbed 
through skin. 
  STEL: 50 ppm 15 minutes.
  TWA: 25 ppm 8 hours.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011).
  STEL: 15 ppm 15 minutes.
  TWA: 10 ppm 8 hours.
  TWA: 67.5 mg/m³ 8 hours.
  STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutes.

2-dimethylaminoethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011).
  STEL: 22 mg/m³ 15 minutes.
  STEL: 6 ppm 15 minutes.
  TWA: 7.4 mg/m³ 8 hours.
  TWA: 2 ppm 8 hours.

2-butoxyethanol DNEL Long term 
Inhalation

49 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

426 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

123 mg/m³ Consumers Local

DNEL Long term Dermal 38 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Short term Dermal 44.5 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Long term Oral 3.2 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Short term Oral 13.4 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Long term 

Inhalation
98 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

663 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 246 mg/m³ Workers Local

Product/ingredient name Exposure Value Population Effects

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

8.1 Control parameters

DNELs

Type
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Hand protection

Eye/face protection

:

:

Skin protection

Appropriate engineering 
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne 
contaminants.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before 
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing.  Ensure that eyewash stations and 
safety showers are close to the workstation location.

8.2 Exposure controls

Hygiene measures :

Inhalation
DNEL Long term Dermal 75 mg/kg 

bw/day
Workers Systemic

DNEL Short term Dermal 89 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

zinc oxide DNEL Long term 
Inhalation

5 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

2.5 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Long term Oral 0.83 mg/
kg bw/day

Consumers Systemic

DNEL Long term Dermal 87 mg/kg 
bw/day

Consumers Systemic

DNEL Long term Dermal 87 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

PNECs

2-butoxyethanol - Fresh water 8.8 mg/l Assessment Factors
- Marine water 0.88 mg/l Assessment Factors
- Fresh water sediment 34.6 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Marine water sediment 3.46 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Soil 3.13 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Sewage Treatment 

Plant
463 mg/l Assessment Factors

zinc oxide - Fresh water 20.6 μg/l Sensitivity Distribution
- Marine water 6.1 μg/l Sensitivity Distribution
- Fresh water sediment 117 mg/kg dwt Sensitivity Distribution
- Sewage Treatment 

Plant
52 μg/l Assessment Factors

- Marine water sediment 56.5 mg/kg dwt Assessment Factors
- Soil 35.6 mg/kg dwt Sensitivity Distribution

Product/ingredient name Compartment Detail Value Method DetailType

Individual protection measures

Safety glasses with side shields.

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should 
be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates 
this is necessary.  Considering the parameters specified by the glove manufacturer,
check during use that the gloves are still retaining their protective properties.  It 
should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be 
different for different glove manufacturers.  In the case of mixtures, consisting of 
several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
When prolonged or frequently repeated contact may occur, a glove with a protection 
class of 6 (breakthrough time greater than 480 minutes according to EN 374) is 
recommended. When only brief contact is expected, a glove with a protection class 
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the 
hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator.  If 
workers are exposed to concentrations above the exposure limit, they must use 
appropriate, certified respirators.  Use a properly fitted, air-purifying or air-fed 
respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is 
necessary.  Filter type:  organic vapour (Type A) and particulate filter  P3

Respiratory protection :

Personal protective equipment for the body should be selected based on the task 
being performed and the risks involved and should be approved by a specialist 
before handling this product.

Environmental exposure 
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure 
they comply with the requirements of environmental protection legislation.  In some 
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment 
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Body protection

Other skin protection Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be 
selected based on the task being performed and the risks involved and should be 
approved by a specialist before handling this product.

Gloves

:

For prolonged or repeated handling, use the following type of gloves:

Recommended: butyl rubber

:

of 2 or higher (breakthrough time greater than 30 minutes according to EN 374) is 
recommended.

>37.78°C

Physical state

Melting point/freezing point

Initial boiling point and boiling 
range

Relative density

Solubility(ies)

Liquid.

1.44

Soluble in the following materials: cold water.

Characteristic.Odour

pH

White.Colour

Evaporation rate

Flash point Closed cup: Not applicable.

8.3

Not available.Odour threshold

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance

SECTION 9: Physical and chemical properties

Flammability (solid, gas) :

Material supports combustion. : Yes.

Greatest known range: Lower: 0.8%  Upper: 9.4% (2-(2-butoxyethoxy)ethanol):Upper/lower flammability or 
explosive limits

Highest known value: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (at 20°C) (water).  Weighted 
average: 2.7 kPa (20.25 mm Hg) (at 20°C)

:Vapour pressure

Vapour density : Highest known value: 7.5  (Air = 1)  (isobutyric acid, monoester with 2,2,
4-trimethylpentane-1,3-diol).  Weighted average: 5.26  (Air = 1)

May start to solidify at the following temperature: 0°C (32°F) This is based on 
data for the following ingredient: water. Weighted average: -12.11°C (10.2°F)

Highest known value: 0.072 (2-butoxyethanol)  Weighted average: 0.04compared 
with butyl acetate

liquid
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Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 9: Physical and chemical properties

Auto-ignition temperature

Viscosity Kinematic (40°C): >0.21 cm2/s

Partition coefficient: n-octanol/
water

Explosive properties

:

:

:

:

Oxidising properties :

9.2 Other information

Decomposition temperature :

No additional information.

Viscosity : 60 - 100 s (ISO 6mm)

Lowest known value: 210°C (410°F) (2-(2-butoxyethoxy)ethanol).

Not applicable.

Product does not present an oxidizing hazard.

Product does not present an explosion hazard.

Stable under recommended storage and handling conditions (see Section 7).

10.6 Hazardous 
decomposition products

10.4 Conditions to avoid When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition 
products.

Depending on conditions, decomposition products may include the following 
materials:  carbon oxides  nitrogen oxides  phosphorus oxides  halogenated 
compounds  metal oxide/oxides

The product is stable.10.2 Chemical stability

Keep away from the following materials to prevent strong exothermic reactions:
oxidising agents, strong alkalis, strong acids.

:

:

:

10.5 Incompatible materials :

10.3 Possibility of 
hazardous reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1 Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

Acute toxicity

titanium dioxide LD50 Oral Rat >11 g/kg -
2-butoxyethanol LD50 Dermal Rabbit 1060 mg/kg -

LD50 Oral Rat 470 mg/kg -
2-(2-butoxyethoxy)ethanol LD50 Dermal Rabbit 2700 mg/kg -

LD50 Oral Rat 4500 mg/kg -
2-dimethylaminoethanol LC50 Inhalation Gas. Rat 1641 ppm 4 hours

LC50 Inhalation Vapour Rat 6100 mg/m³ 4 hours
LC50 Inhalation Vapour Rat 1641 ppm 4 hours
LD50 Dermal Rabbit 1.37 g/kg -
LD50 Oral Rat 1.803 g/kg -

2,4,7,9-tetramethyldec-
5-yne-4,7-diol

LD50 Oral Rat 4.6 g/kg -

Product/ingredient name Result Species Dose Exposure

Conclusion/Summary : Not available.

SECTION 11: Toxicological information
11.1 Information on toxicological effects
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 11: Toxicological information

Potential acute health effects

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Eye contact

Carcinogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Mutagenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Teratogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : No specific data.

Irritation/Corrosion

2,4,7,9-tetramethyldec-
5-yne-4,7-diol

Eyes - Severe irritant Rabbit - 0.1 Mililiters -

Skin - Mild irritant Rabbit - 0.5 Grams -

Product/ingredient name Result Score Exposure Observation

Conclusion/Summary : Not available.

Sensitisation

Conclusion/Summary : Not available.

Species

Not available.

Acute toxicity estimates

Oral 15231.6 mg/kg
Dermal 34352 mg/kg
Inhalation (gases) 291176.3 ppm
Inhalation (vapours) 268.2 mg/l

Route ATE value

Specific target organ toxicity (single exposure)

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Product/ingredient name Category

Aspiration hazard

Route of 
exposure

Target organs

Information on likely 
routes of exposure

:

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Not available.

2-dimethylaminoethanol Category 3 Not applicable. Respiratory tract 
irritation

Not available.
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Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 11: Toxicological information

Potential chronic health effects

No known significant effects or critical hazards.General :

No known significant effects or critical hazards.Carcinogenicity :

No known significant effects or critical hazards.Mutagenicity :

No known significant effects or critical hazards.Teratogenicity :

Not available.

Conclusion/Summary : Not available.

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Short term exposure

Long term exposure

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Other information :

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

There are no data available on the mixture itself. The mixture has been assessed following the conventional method of 
the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 
for details.

Exposure to component solvent vapour concentrations in excess of the stated occupational exposure limit may result in 
adverse health effects such as mucous membrane and respiratory system irritation and adverse effects on the kidneys,
liver and central nervous system. Symptoms and signs include headache, dizziness, fatigue, muscular weakness,
drowsiness and, in extreme cases, loss of consciousness.
Solvents may cause some of the above effects by absorption through the skin. Repeated or prolonged contact with the 
mixture may cause removal of natural fat from the skin, resulting in non-allergic contact dermatitis and absorption 
through the skin.
If splashed in the eyes, the liquid may cause irritation and reversible damage.
Ingestion may cause nausea, diarrhea and vomiting.
This takes into account, where known, delayed and immediate effects and also chronic effects of components from 
short-term and long-term exposure by oral, inhalation and dermal routes of exposure and eye contact.

Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.

12.1 Toxicity

titanium dioxide Acute LC50 >100 mg/l Fresh water Daphnia - Daphnia magna 48 hours
trizinc bis(orthophosphate) Acute LC50 0.112 mg/l Fish 96 hours

Chronic NOEC 0.026 mg/l Fish 30 days
zinc oxide Acute EC50 0.17 mg/l Algae 72 hours

Acute EC50 0.481 mg/l Fresh water Daphnia - Daphnia magna -
Neonate

48 hours

Chronic NOEC 0.017 mg/l Fresh water Algae 72 hours

Product/ingredient name SpeciesResult Exposure

Conclusion/Summary : Not available.

12.2 Persistence and degradability

SECTION 12: Ecological information
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 12: Ecological information

Mobility Not available.:

LogPow BCF Potential

12.3 Bioaccumulative potential

12.6 Other adverse effects No known significant effects or critical hazards.

Product/ingredient name

2-butoxyethanol 0.81 - low
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.56 - low
2-dimethylaminoethanol -0.55 - low

Product/ingredient name Aquatic half-life Photolysis Biodegradability

2-butoxyethanol - - Readily

Conclusion/Summary : Not available.

PBT : Not applicable.

vPvB : Not applicable.

12.4 Mobility in soil

Soil/water partition 
coefficient (KOC)

Not available.:

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

:

European waste catalogue (EWC)

Yes.Hazardous waste :

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.
Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply 
with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and 
any regional local authority requirements.  Dispose of surplus and non-recyclable 
products via a licensed waste disposal contractor.  Waste should not be disposed of 
untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities 
with jurisdiction.

:Methods of disposal

SECTION 13: Disposal considerations
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

13.1 Waste treatment methods

Product

Packaging

Waste code Waste designation

Methods of disposal :

Type of packaging European waste catalogue (EWC)

08 01 11* waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

Container 15 01 04 metallic packaging

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.  Waste 
packaging should be recycled.  Incineration or landfill should only be considered 
when recycling is not feasible.
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1K WB PRIMER 105 HV WHITE

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 13: Disposal considerations
Special precautions : This material and its container must be disposed of in a safe way.  Care should be 

taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out.
Empty containers or liners may retain some product residues.  Avoid dispersal of 
spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

14. Transport information

Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are 
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in 
the event of an accident or spillage.

:

Additional information
This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg,
provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg,
provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.  The 
product is only regulated as an environmentally hazardous substance when transported in tank 
vessels.
This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg,
provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

ADR/RID

ADN

IMDG

:

:

:

9

III

UN3082

9

III

UN3082

ADR/RID IMDG IATA

Yes. Yes.

ADN

UN3082

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

9

III

Yes.

Not applicable. Not applicable.

(trizinc bis
(orthophosphate))

IATA : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg,
provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.

UN3082

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(trizinc bis
(orthophosphate))

9

III

Yes.

Not applicable.

14.1 UN number

14.2 UN proper 
shipping name

14.3 Transport 
hazard class(es)

14.4 Packing group

14.5 
Environmental 
hazards

Marine pollutant 
substances

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(trizinc bis
(orthophosphate))

(trizinc bis
(orthophosphate))

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.

(trizinc bis
(orthophosphate))

14.6 Special precautions for 
user

14.7 Transport in bulk 
according to Annex II of 
Marpol and the IBC Code

: Not applicable.
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Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

Other EU regulations

Not applicable.Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

:

SECTION 15: Regulatory information
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Annex XIV - List of substances subject to authorisation

15.2 Chemical safety 
assessment

: No Chemical Safety Assessment has been carried out.

Annex XIV

None of the components are listed.

Substances of very high concern

None of the components are listed.

Seveso Directive

This product is controlled under the Seveso Directive.

Danger criteria

Category

E2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic 2
9ii: Toxic for the environment

Indicates information that has changed from previously issued version.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms : ATE = Acute Toxicity Estimate
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No.
1272/2008]
DNEL = Derived No Effect Level
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RRN = REACH Registration Number

Procedure used to derive the classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classification Justification

Aquatic Chronic 2, H411 Calculation method

Full text of abbreviated H statements

H226 Flammable liquid and vapour.
H302 Harmful if swallowed.
H312 Harmful in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H319 Causes serious eye irritation.
H331 Toxic if inhaled.
H332 Harmful if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
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Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code WPR26009-HH Date of issue/Date of revision : 28 April 2017:

SECTION 16: Other information

Date of issue/ Date of 
revision

Version

Date of previous issue

:

:

:

28 April 2017

26 January 2017

1.01

Disclaimer

The information contained in this data sheet is based on present scientific and technical knowledge.  The purpose of this 
information is to draw attention to the health and safety aspects concerning the products supplied by us, and to 
recommend precautionary measures for the storage and handling of the products.  No warranty or guarantee is given in 
respect of the properties of the products.  No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary 
measures described in this data sheet or for any misuse of the products.

History

Prepared by : EHS

Full text of classifications [CLP/GHS]

H400 Very toxic to aquatic life.
H410 Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Acute Tox. 3, H331 ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 3
Acute Tox. 4, H302 ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4
Acute Tox. 4, H312 ACUTE TOXICITY (dermal) - Category 4
Acute Tox. 4, H332 ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 4
Aquatic Acute 1, H400 ACUTE AQUATIC HAZARD - Category 1
Aquatic Chronic 1, H410 LONG-TERM AQUATIC HAZARD - Category 1
Aquatic Chronic 2, H411 LONG-TERM AQUATIC HAZARD - Category 2
Aquatic Chronic 3, H412 LONG-TERM AQUATIC HAZARD - Category 3
Eye Dam. 1, H318 SERIOUS EYE DAMAGE/EYE IRRITATION - Category 1
Eye Irrit. 2, H319 SERIOUS EYE DAMAGE/EYE IRRITATION - Category 2
Flam. Liq. 3, H226 FLAMMABLE LIQUIDS - Category 3
Skin Corr. 1B, H314 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1B
Skin Irrit. 2, H315 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2
Skin Sens. 1B, H317 SKIN SENSITISATION - Category 1B
STOT SE 3, H335 SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY - SINGLE EXPOSURE 

(Respiratory tract irritation) - Category 3
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SAFETY DATA SHEET

Product name :

Not available.Other means of 
identification

:

1.1 Product identifier

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

e-mail address of person 
responsible for this SDS

: technology.cieszyn@ppg.com

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/
undertaking

1.4 Emergency telephone number

Supplier

Date of issue/Date of revision : 9 April 2018

Product code : WPE01224F-MD

Product use : Industrial applications, Used by spraying.

Use of the substance/
mixture

: Coating.

PPG Polifarb Cieszyn SA
Chemików 16
43-400 Cieszyn
Poland
+48338517100
Fax: +48338517298

+48338517100 (07:00-15:00)

Version : 1.05

United 
Kingdom (UK)

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU)
No. 2015/830 

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

2.1 Classification of the substance or mixture

Product definition : Mixture

See Section 16 for the full text of the H statements declared above.

2.2 Label elements

Hazard pictograms :

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

SECTION 2: Hazards identification

The product is classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.
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Code WPE01224F-MD Date of issue/Date of revision : 9 April 2018:

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830 

SECTION 2: Hazards identification

:Other hazards which do 
not result in classification

Causes digestive tract burns.  Contains a constituent that may slowly release 
formaldehyde on storage and at temperatures greater than 60C/140F.

Signal word :

Hazard statements :

Prevention :

Precautionary statements

Response :

Storage :

Disposal :

Warning

Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.

Wear protective gloves.  Wear eye or face protection.  Wash hands thoroughly after 
handling.

IF IN EYES:  Rinse cautiously with water for several minutes.  Remove contact lenses,
if present and easy to do. Continue rinsing.

Not applicable.

Not applicable.

Supplemental label 
elements

Containers to be fitted 
with child-resistant 
fastenings

Not applicable.

Tactile warning of danger Not applicable.

:

:

: Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol.  May produce an allergic reaction.

Special packaging requirements

Hazardous ingredients : Not applicable.

2.3 Other hazards

Not applicable.:Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

P280, P264, P305 + P351 + P338

IdentifiersProduct/ingredient name

SECTION 3: Composition/information on ingredients

2-butoxyethanol REACH #: 01-2119475108-36
EC: 203-905-0
CAS: 111-76-2
Index: 603-014-00-0

≥5.0 - ≤10 Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

2-dimethylaminoethanol REACH #: 01-2119492298-24
EC: 203-542-8
CAS: 108-01-0
Index: 603-047-00-0

≥0.30 - ≤2.9 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

[1] [2]

2-(2-butoxyethoxy)ethanol REACH #: 01-2119475104-44
EC: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Index: 603-096-00-8

≥1.0 - ≤5.0 Eye Irrit. 2, H319 [1] [2]

% by weight TypeRegulation (EC) No.
1272/2008 [CLP]

Classification

3.2 Mixtures : Mixture
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SECTION 3: Composition/information on ingredients

Occupational exposure limits, if available, are listed in Section 8.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,
7-diol

REACH #: 01-2119954390-39
EC: 204-809-1
CAS: 126-86-3

≤0.30 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317
Aquatic Chronic 3, H412

[1]

See Section 16 for the 
full text of the H 
statements declared 
above.

[1] Substance classified with a health or environmental hazard
[2] Substance with a workplace exposure limit
[3] Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[4] Substance meets the criteria for vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[5] Substance of equivalent concern
[6] Additional disclosure due to company policy

Type

SUB codes represent substances without registered CAS Numbers.

There are no additional ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations 
applicable, are classified as hazardous to health or the environment, are PBTs or vPvBs or have been assigned a 
workplace exposure limit and hence require reporting in this section.

If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Keep 
person warm and at rest. Do NOT induce vomiting.

Skin contact

Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids 
apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice.

Remove contaminated clothing and shoes. Wash skin thoroughly with soap and 
water or use recognised skin cleanser. Do NOT use solvents or thinners.

4.1 Description of first aid measures

Remove to fresh air. Keep person warm and at rest. If not breathing, if breathing is 
irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by 
trained personnel.

Ingestion

Inhalation

Eye contact

:

:

:

:

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.  It 
may be dangerous to the person providing aid to give mouth-to-mouth resuscitation.

SECTION 4: First aid measures

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Potential acute health effects

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Corrosive to the digestive tract.  Causes burns.:Ingestion

Skin contact : Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.:Eye contact

Over-exposure signs/symptoms

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

Adverse symptoms may include the following:
stomach pains

Adverse symptoms may include the following:
irritation
redness

:

:

:

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
pain or irritation
watering
redness
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SECTION 4: First aid measures

Notes to physician In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed.
The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.

:

Specific treatments

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No specific treatment.:

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if 
there is a fire.  No action shall be taken involving any personal risk or without suitable 
training.

Hazardous combustion 
products

Hazards from the 
substance or mixture

Decomposition products may include the following materials:
carbon oxides
nitrogen oxides
halogenated compounds
metal oxide/oxides
Formaldehyde.

In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained 
breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure 
mode.  Clothing for fire-fighters (including helmets, protective boots and gloves)
conforming to European standard EN 469 will provide a basic level of protection for 
chemical incidents.

Special protective 
equipment for fire-fighters

Use an extinguishing agent suitable for the surrounding fire.

5.1 Extinguishing media

:

:

:

None known.

Suitable extinguishing 
media

:

Unsuitable extinguishing 
media

:

SECTION 5: Firefighting measures

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

5.3 Advice for firefighters

Special precautions for fire-
fighters

:

6.2 Environmental 
precautions

Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.  Inform the relevant authorities if the product has caused environmental 
pollution (sewers, waterways, soil or air).

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

SECTION 6: Accidental release measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency 
personnel

:

For emergency responders :

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas.  Keep unnecessary and unprotected personnel from 
entering.  Do not touch or walk through spilt material.  Avoid breathing vapour or mist.
Provide adequate ventilation.  Wear appropriate respirator when ventilation is 
inadequate.  Put on appropriate personal protective equipment.

If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any 
information in Section 8 on suitable and unsuitable materials.  See also the 
information in "For non-emergency personnel".

:
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SECTION 6: Accidental release measures

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Approach the release from 
upwind.  Prevent entry into sewers, water courses, basements or confined areas.
Wash spillages into an effluent treatment plant or proceed as follows.  Contain and 
collect spillage with non-combustible, absorbent material e.g. sand, earth, vermiculite 
or diatomaceous earth and place in container for disposal according to local 
regulations.  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.  Contaminated 
absorbent material may pose the same hazard as the spilt product.

Large spill :

Stop leak if without risk.  Move containers from spill area.  Dilute with water and mop 
up if water-soluble.  Alternatively, or if water-insoluble, absorb with an inert dry 
material and place in an appropriate waste disposal container.  Dispose of via a 
licensed waste disposal contractor.

Small spill :

6.4 Reference to other 
sections

See Section 1 for emergency contact information.
See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment.
See Section 13 for additional waste treatment information.

:

Storage temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F).  Store in accordance with local 
regulations.  Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool 
and well-ventilated area, away from incompatible materials (see Section 10) and 
food and drink.  Keep container tightly closed and sealed until ready for use.
Containers that have been opened must be carefully resealed and kept upright to 
prevent leakage.  Do not store in unlabelled containers.  Use appropriate 
containment to avoid environmental contamination.  See Section 10 for incompatible 
materials before handling or use.

SECTION 7: Handling and storage
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

7.1 Precautions for safe handling

Protective measures :

Advice on general 
occupational hygiene

:

7.2 Conditions for safe 
storage, including any 
incompatibilities

7.3 Specific end use(s)

Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).  Eating, drinking 
and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and 
processed.  Workers should wash hands and face before eating, drinking and 
smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment before entering 
eating areas.  Use only with adequate ventilation.  Wear appropriate respirator when 
ventilation is inadequate.  Do not enter storage areas and confined spaces unless 
adequately ventilated.  Store and use away from heat, sparks, open flame or any 
other ignition source.  Use explosion-proof electrical (ventilating, lighting and material 
handling) equipment.  Use non-sparking tools.  Take precautionary measures against 
electrostatic discharges.  To avoid fire or explosion, dissipate static electricity during 
transfer by earthing and bonding containers and equipment before transferring 
material.

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is 
handled, stored and processed.  Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment 
before entering eating areas.  See also Section 8 for additional information on 
hygiene measures.

:

See Section 1.2 for Identified uses.
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Product/ingredient name Exposure limit values

Recommended monitoring 
procedures

Occupational exposure limits

If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace 
atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness 
of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory 
protective equipment.  Reference should be made to monitoring standards, such as 
the following:  European Standard EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for 
the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with 
limit values and measurement strategy)  European Standard EN 14042 (Workplace 
atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of 
exposure to chemical and biological agents)  European Standard EN 482 
(Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures 
for the measurement of chemical agents)  Reference to national guidance 
documents for methods for the determination of hazardous substances will also be 
required.

:

2-butoxyethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011). Absorbed 
through skin. 
  STEL: 50 ppm 15 minutes.
  TWA: 25 ppm 8 hours.

2-dimethylaminoethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011).
  STEL: 22 mg/m³ 15 minutes.
  STEL: 6 ppm 15 minutes.
  TWA: 7.4 mg/m³ 8 hours.
  TWA: 2 ppm 8 hours.

2-(2-butoxyethoxy)ethanol EH40/2005 WELs (United Kingdom (UK), 12/2011).
  STEL: 15 ppm 15 minutes.
  TWA: 10 ppm 8 hours.
  TWA: 67.5 mg/m³ 8 hours.
  STEL: 101.2 mg/m³ 15 minutes.

2-butoxyethanol DNEL Long term 
Inhalation

49 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

426 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

123 mg/m³ Consumers Local

DNEL Long term Dermal 38 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Short term Dermal 44.5 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Long term Oral 3.2 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Short term Oral 13.4 mg/kg Consumers Systemic
DNEL Long term 

Inhalation
98 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

663 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

246 mg/m³ Workers Local

DNEL Long term Dermal 75 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

DNEL Short term Dermal 89 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

Product/ingredient name Exposure Value Population Effects

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

8.1 Control parameters

DNELs

Type
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection
2-dimethylaminoethanol DNEL Long term 

Inhalation
7.4 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

22 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

7.4 mg/m³ Workers Local

DNEL Short term 
Inhalation

22 mg/m³ Workers Local

DNEL Long term Dermal 1.04 mg/
kg bw/day

Workers Systemic

DNEL Short term Dermal 5 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

2.2 mg/m³ Consumers Systemic

2-(2-butoxyethoxy)ethanol DNEL Long term 
Inhalation

67.5 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

67.5 mg/m³ Workers Local

DNEL Short term 
Inhalation

101.2 mg/
m³

Workers Local

DNEL Long term Dermal 83 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

40.5 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

40.5 mg/m³ Consumers Local

DNEL Short term 
Inhalation

60.7 mg/m³ Consumers Local

DNEL Long term Dermal 50 mg/kg 
bw/day

Consumers Systemic

DNEL Long term Oral 5 mg/kg 
bw/day

Consumers Systemic

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol DNEL Long term 
Inhalation

1.76 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

5.28 mg/m³ Workers Systemic

DNEL Long term Dermal 0.5 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

DNEL Short term Dermal 1.5 mg/kg 
bw/day

Workers Systemic

DNEL Long term 
Inhalation

0.43 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Short term 
Inhalation

1.29 mg/m³ Consumers Systemic

DNEL Long term Dermal 0.25 mg/
kg bw/day

Consumers Systemic

DNEL Short term Dermal 0.75 mg/
kg bw/day

Consumers Systemic

DNEL Long term Oral 0.25 mg/
kg bw/day

Consumers Systemic

DNEL Short term Oral 0.75 mg/
kg bw/day

Consumers Systemic

PNECs
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Hand protection

Eye/face protection

:

:

Skin protection

Appropriate engineering 
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne 
contaminants.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before 
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing.  Ensure that eyewash stations and 
safety showers are close to the workstation location.

8.2 Exposure controls

Hygiene measures :

2-butoxyethanol - Fresh water 8.8 mg/l Assessment Factors
- Marine water 0.88 mg/l Assessment Factors
- Fresh water sediment 34.6 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Marine water sediment 3.46 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Soil 3.13 mg/kg Equilibrium Partitioning
- Sewage Treatment 

Plant
463 mg/l Assessment Factors

2-dimethylaminoethanol - Fresh water 0.066 mg/l Assessment Factors
- Marine water 0.007 mg/l Assessment Factors
- Sewage Treatment 

Plant
10 mg/l Assessment Factors

- Fresh water sediment 0.053 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning
- Soil 0.018 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning

2-(2-butoxyethoxy)ethanol - Fresh water 1.1 mg/l Assessment Factors
- Marine water 0.11 mg/l Assessment Factors
- Sewage Treatment 

Plant
200 mg/l Assessment Factors

- Fresh water sediment 4.4 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning
- Marine water sediment 0.44 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning
- Soil 0.32 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol - Fresh water 0.04 mg/l Assessment Factors
- Marine water 0.004 mg/l Assessment Factors
- Sewage Treatment 

Plant
7 mg/l Assessment Factors

- Fresh water sediment 0.32 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning
- Marine water sediment 0.032 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning
- Soil 0.028 mg/kg dwt Equilibrium Partitioning

Product/ingredient name Compartment Detail Value Method DetailType

Individual protection measures

Gloves :

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should 
be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates 
this is necessary.  Considering the parameters specified by the glove manufacturer,
check during use that the gloves are still retaining their protective properties.  It 
should be noted that the time to breakthrough for any glove material may be 
different for different glove manufacturers.  In the case of mixtures, consisting of 
several substances, the protection time of the gloves cannot be accurately estimated.
When prolonged or frequently repeated contact may occur, a glove with a protection 
class of 6 (breakthrough time greater than 480 minutes according to EN 374) is 
recommended. When only brief contact is expected, a glove with a protection class 
of 2 or higher (breakthrough time greater than 30 minutes according to EN 374) is 
recommended.

Chemical splash goggles.  Use eye protection according to EN 166.
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SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the 
hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator.  If 
workers are exposed to concentrations above the exposure limit, they must use 
appropriate, certified respirators.  Use a properly fitted, air-purifying or air-fed 
respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is 
necessary.  Wear a respirator conforming to EN140.  Filter type:  organic vapour 
(Type A) and particulate filter  P3

Respiratory protection :

Personal protective equipment for the body should be selected based on the task 
being performed and the risks involved and should be approved by a specialist 
before handling this product.

Environmental exposure 
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure 
they comply with the requirements of environmental protection legislation.  In some 
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment 
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Body protection

Other skin protection Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be 
selected based on the task being performed and the risks involved and should be 
approved by a specialist before handling this product.

:

For prolonged or repeated handling, use the following type of gloves:

Recommended: nitrile rubber, Chloroprene, PVC, neoprene, butyl rubber

>37.78°C

Physical state

Melting point/freezing point

Initial boiling point and boiling 
range

Relative density

Solubility(ies)

Liquid.

1.1

Soluble in the following materials: cold water.

Not available.Odour

pH

Not available.Colour

Evaporation rate

Auto-ignition temperature

Flash point Closed cup: 65°C

Not available.

Not available.Odour threshold

Partition coefficient: n-octanol/
water

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance

Decomposition temperature :

SECTION 9: Physical and chemical properties

Flammability (solid, gas) :

Greatest known range: Lower: 1.6%  Upper: 11.9% (2-dimethylaminoethanol):Upper/lower flammability or 
explosive limits

Highest known value: 3.2 kPa (23.8 mm Hg) (at 20°C) (water).  Weighted 
average: 2.77 kPa (20.78 mm Hg) (at 20°C)

:Vapour pressure

Vapour density : Highest known value: 5.6  (Air = 1)  (2-(2-butoxyethoxy)ethanol).  Weighted 
average: 4.11  (Air = 1)

Lowest known value: 210°C (410°F) (2-(2-butoxyethoxy)ethanol).

May start to solidify at the following temperature: 0°C (32°F) This is based on 
data for the following ingredient: water. Weighted average: -10.38°C (13.3°F)

Highest known value: 0.157 (2-dimethylaminoethanol)  Weighted average: 0.
08compared with butyl acetate

liquid

Not applicable.

Stable under recommended storage and handling conditions (see Section 7).
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SECTION 9: Physical and chemical properties
Viscosity Kinematic (40°C): <0.14 cm2/s

Explosive properties :

:

Oxidising properties :

9.2 Other information

No additional information.

Viscosity : < 30 s (ISO 6mm)

Product does not present an oxidizing hazard.

Product does not present an explosion hazard.

10.6 Hazardous 
decomposition products

10.4 Conditions to avoid When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition 
products.

Depending on conditions, decomposition products may include the following 
materials:  carbon oxides  nitrogen oxides  halogenated compounds  Formaldehyde.
metal oxide/oxides

The product is stable.10.2 Chemical stability

Keep away from the following materials to prevent strong exothermic reactions:
oxidising agents, strong alkalis, strong acids.

:

:

:

10.5 Incompatible materials :

10.3 Possibility of 
hazardous reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1 Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

Acute toxicity

2-butoxyethanol LD50 Dermal Rabbit 1060 mg/kg -
LD50 Oral Rat 470 mg/kg -

2-dimethylaminoethanol LC50 Inhalation Gas. Rat 1641 ppm 4 hours
LC50 Inhalation Vapour Rat 6100 mg/m³ 4 hours
LD50 Dermal Rabbit 1.37 g/kg -
LD50 Oral Rat 1.803 g/kg -

2-(2-butoxyethoxy)ethanol LD50 Dermal Rabbit 2700 mg/kg -
LD50 Oral Rat 4500 mg/kg -

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol LD50 Oral Rat 4.6 g/kg -

Product/ingredient name Result Species Dose Exposure

Conclusion/Summary :

Irritation/Corrosion

SECTION 11: Toxicological information
11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity estimates

Oral 6746.6 mg/kg
Dermal 13535.3 mg/kg
Inhalation (gases) 97344.8 ppm
Inhalation (vapours) 115 mg/l

Route ATE value

There are no data available on the mixture itself.
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SECTION 11: Toxicological information

Potential acute health effects

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

Corrosive to the digestive tract.  Causes burns.:Ingestion

Skin contact : Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.:Eye contact

Carcinogenicity

Conclusion/Summary :

Mutagenicity

Conclusion/Summary :

Teratogenicity

Conclusion/Summary :

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary :

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

Adverse symptoms may include the following:
stomach pains

Adverse symptoms may include the following:
irritation
redness

:

:

:

2-butoxyethanol Skin - Moderate irritant Rabbit - 4 hours 28 days
Eyes - Irritant Rabbit - 24 hours 21 days

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol Eyes - Severe irritant Rabbit - 0.1 Mililiters -
Skin - Mild irritant Rabbit - 0.5 Grams -

Product/ingredient name Result Score Exposure Observation

Conclusion/Summary

Skin :

Eyes :

Respiratory :

Sensitisation

Conclusion/Summary

Skin :
Respiratory :

Species

Not available.

Specific target organ toxicity (single exposure)

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Product/ingredient name Category

Aspiration hazard

Route of 
exposure

Target organs

Information on likely 
routes of exposure

:

Not available.

2-dimethylaminoethanol Category 3 Not applicable. Respiratory tract irritation

Not available.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.
There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.
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SECTION 11: Toxicological information

Potential chronic health effects

No known significant effects or critical hazards.General :

No known significant effects or critical hazards.Carcinogenicity :

No known significant effects or critical hazards.Mutagenicity :

No known significant effects or critical hazards.Teratogenicity :

Not available.

Conclusion/Summary : Not available.

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
pain or irritation
watering
redness

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Short term exposure

Long term exposure

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Other information :

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

There are no data available on the mixture itself. The mixture has been assessed following the conventional method of 
the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 
for details.

Exposure to component solvent vapour concentrations in excess of the stated occupational exposure limit may result in 
adverse health effects such as mucous membrane and respiratory system irritation and adverse effects on the kidneys,
liver and central nervous system. Symptoms and signs include headache, dizziness, fatigue, muscular weakness,
drowsiness and, in extreme cases, loss of consciousness.
Solvents may cause some of the above effects by absorption through the skin. Repeated or prolonged contact with the 
mixture may cause removal of natural fat from the skin, resulting in non-allergic contact dermatitis and absorption 
through the skin.
If splashed in the eyes, the liquid may cause irritation and reversible damage.
Ingestion may cause nausea, diarrhea and vomiting.
This takes into account, where known, delayed and immediate effects and also chronic effects of components from 
short-term and long-term exposure by oral, inhalation and dermal routes of exposure and eye contact.

Contains 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. May produce an allergic reaction.

Product/ingredient name Aquatic half-life Photolysis Biodegradability

2-butoxyethanol - - Readily

12.1 Toxicity

Conclusion/Summary :

12.2 Persistence and degradability

Conclusion/Summary :

SECTION 12: Ecological information

There are no data available on the mixture itself.

There are no data available on the mixture itself.
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1k wb pe basecoat 135 hv toyota black grey

Code WPE01224F-MD Date of issue/Date of revision : 9 April 2018:

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830 

SECTION 12: Ecological information

Mobility Not available.:

LogPow BCF Potential

12.3 Bioaccumulative potential

12.6 Other adverse effects No known significant effects or critical hazards.

Product/ingredient name

2-butoxyethanol 0.81 - low
2-dimethylaminoethanol -0.55 - low
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 0.56 - low

PBT : Not applicable.

vPvB : Not applicable.

12.4 Mobility in soil

Soil/water partition 
coefficient (KOC)

Not available.:

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

:

European waste catalogue (EWC)

Yes.Hazardous waste :

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.
Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply 
with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and 
any regional local authority requirements.  Dispose of surplus and non-recyclable 
products via a licensed waste disposal contractor.  Waste should not be disposed of 
untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities 
with jurisdiction.

:Methods of disposal

SECTION 13: Disposal considerations
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

13.1 Waste treatment methods

Product

Packaging

Waste code Waste designation

Methods of disposal :

Special precautions :

08 01 11* waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.  Waste 
packaging should be recycled.  Incineration or landfill should only be considered 
when recycling is not feasible.

This material and its container must be disposed of in a safe way.  Care should be 
taken when handling emptied containers that have not been cleaned or rinsed out.
Empty containers or liners may retain some product residues.  Avoid dispersal of 
spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.
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1k wb pe basecoat 135 hv toyota black grey

Code WPE01224F-MD Date of issue/Date of revision : 9 April 2018:

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830 

14. Transport information

Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are 
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in 
the event of an accident or spillage.

:

Additional information
None identified.

The product is only regulated as a dangerous good when transported in tank vessels.
None identified.

ADR/RID

ADN
IMDG

:

:
:

-

-

Not regulated.

-

-

Not regulated.

ADR/RID IMDG IATA

No. No.

ADN

9003

SUBSTANCES WITH 
A FLASH-POINT 

ABOVE 60 °C AND 
NOT MORE THAN 

100 °C

9

-

No.

Not applicable. Not applicable.

(2-butoxyethanol,
2-dimethylaminoethanol)

IATA : None identified.

Not regulated.

-

-

-

No.

Not applicable.

14.1 UN number

14.2 UN proper 
shipping name

14.3 Transport 
hazard class(es)

14.4 Packing group

14.5 
Environmental 
hazards

Marine pollutant 
substances

-

Not applicable.

-

14.6 Special precautions for 
user

14.7 Transport in bulk 
according to Annex II of 
Marpol and the IBC Code

: Not applicable.

Other EU regulations

Not applicable.Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

:

SECTION 15: Regulatory information
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Annex XIV - List of substances subject to authorisation

Annex XIV

None of the components are listed.

Substances of very high concern

None of the components are listed.

Ozone depleting substances (1005/2009/EU)
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1k wb pe basecoat 135 hv toyota black grey

Code WPE01224F-MD Date of issue/Date of revision : 9 April 2018:

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830 

SECTION 15: Regulatory information

15.2 Chemical safety 
assessment

: No Chemical Safety Assessment has been carried out.

Seveso Directive

This product is not controlled under the Seveso Directive.

Not listed.

Indicates information that has changed from previously issued version.

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms

ATE = Acute Toxicity Estimate
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Derived No Effect Level
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RRN = REACH Registration Number
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB = Very Persistent and Very Bioaccumulative
ADR = The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADN = European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterway
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
IATA = International Air Transport Association

Procedure used to derive the classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classification Justification

Skin Irrit. 2, H315 Calculation method
Eye Irrit. 2, H319 Calculation method

Full text of abbreviated H statements

H226 Flammable liquid and vapour.
H302 Harmful if swallowed.
H312 Harmful in contact with skin.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.
H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H319 Causes serious eye irritation.
H331 Toxic if inhaled.
H332 Harmful if inhaled.
H335 May cause respiratory irritation.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Full text of classifications [CLP/GHS]

Acute Tox. 3, H331 ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 3
Acute Tox. 4, H302 ACUTE TOXICITY (oral) - Category 4
Acute Tox. 4, H312 ACUTE TOXICITY (dermal) - Category 4
Acute Tox. 4, H332 ACUTE TOXICITY (inhalation) - Category 4
Aquatic Chronic 3, H412 LONG-TERM (CHRONIC) AQUATIC HAZARD - Category 3
Eye Dam. 1, H318 SERIOUS EYE DAMAGE/EYE IRRITATION - Category 1
Eye Irrit. 2, H319 SERIOUS EYE DAMAGE/EYE IRRITATION - Category 2
Flam. Liq. 3, H226 FLAMMABLE LIQUIDS - Category 3
Skin Corr. 1B, H314 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 1B
Skin Irrit. 2, H315 SKIN CORROSION/IRRITATION - Category 2
Skin Sens. 1B, H317 SKIN SENSITISATION - Category 1B
STOT SE 3, H335 SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY - SINGLE EXPOSURE 

15/16English (GB) United Kingdom (UK)



1k wb pe basecoat 135 hv toyota black grey

Code WPE01224F-MD Date of issue/Date of revision : 9 April 2018:

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830 

SECTION 16: Other information

Date of issue/ Date of 
revision

Version

Date of previous issue

:

:

:

9 April 2018

26 November 2016

1.05

Disclaimer

The information contained in this data sheet is based on present scientific and technical knowledge.  The purpose of this 
information is to draw attention to the health and safety aspects concerning the products supplied by us, and to 
recommend precautionary measures for the storage and handling of the products.  No warranty or guarantee is given in 
respect of the properties of the products.  No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary 
measures described in this data sheet or for any misuse of the products.

History

Prepared by : EHS

(Respiratory tract irritation) - Category 3
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AC CLEARCOAT

SAFETY DATA SHEET

Product name

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU)
No. 2015/830  - United Kingdom (UK)

:

Not available.Other means of 
identification

:

1.1 Product identifier

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

e-mail address of person 
responsible for this SDS

: technology.cieszyn@ppg.com

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/
undertaking

1.4 Emergency telephone number

Supplier

Telephone number :

Date of issue/Date of revision : 12 October 2016

Product code : P011C000R-YN

Product use : Industrial applications, Used by spraying.

Use of the substance/
mixture

: Coating.

PPG Industries Italia S.r.l.
Via Roma, 33
I-15023 Felizzano (AL)
Italy
+39-131-774760

- Technical contact : Powder Laboratory
- Tel : +39-131-774760
- Fax : +39-131-772496

+39-131-774760 (0900-1600)

Version : 1.05

See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.

Classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

2.1 Classification of the substance or mixture

Product definition : Mixture

See Section 16 for the full text of the H statements declared above.

2.2 Label elements

Signal word :

Hazard statements :

Prevention :

Precautionary statements

No signal word.

No known significant effects or critical hazards.

Not applicable.

Not classified.

SECTION 2: Hazards identification

The product is not classified as hazardous according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 2: Hazards identification

:Other hazards which do 
not result in classification

May form explosible dust-air mixture if dispersed.  Handling and/or processing of this 
material may generate a dust which can cause mechanical irritation of the eyes, skin,
nose and throat.

Response :

Storage :

Disposal :

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

Supplemental label 
elements

Containers to be fitted 
with child-resistant 
fastenings

Not applicable.

Tactile warning of danger Not applicable.

:

:

: Not applicable.

Special packaging requirements

Hazardous ingredients : Not applicable.

2.3 Other hazards

Not applicable.:Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

SECTION 3: Composition/information on ingredients

[1] Substance classified with a health or environmental hazard
[2] Substance with a workplace exposure limit
[3] Substance meets the criteria for PBT according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[4] Substance meets the criteria for vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII
[5] Substance of equivalent concern

Type

3.2 Mixtures : Mixture

There are no ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations 
applicable, are classified as hazardous to health or the environment, are PBTs or vPvBs or have been assigned a 
workplace exposure limit and hence require reporting in this section.

If swallowed, seek medical advice immediately and show the container or label. Keep 
person warm and at rest. Do NOT induce vomiting.

Skin contact

Remove contact lenses, irrigate copiously with clean, fresh water, holding the eyelids 
apart for at least 10 minutes and seek immediate medical advice.

Remove contaminated clothing and shoes. Wash skin thoroughly with soap and 
water or use recognised skin cleanser. Do NOT use solvents or thinners.

4.1 Description of first aid measures

Remove to fresh air. Keep person warm and at rest. If not breathing, if breathing is 
irregular or if respiratory arrest occurs, provide artificial respiration or oxygen by 
trained personnel.

Ingestion

Inhalation

Eye contact

:

:

:

:

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

SECTION 4: First aid measures
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 4: First aid measures

Notes to physician Treat symptomatically.  Contact poison treatment specialist immediately if large 
quantities have been ingested or inhaled.

:

Specific treatments

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Potential acute health effects

Inhalation : Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure 
limits may cause irritation of the nose, throat and lungs.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure 
limits may cause irritation of the eyes.

:Eye contact

Over-exposure signs/symptoms

Skin contact

Ingestion

Inhalation Adverse symptoms may include the following:
respiratory tract irritation
coughing

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
irritation
redness

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

No specific treatment.:

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if 
there is a fire.  No action shall be taken involving any personal risk or without suitable 
training.  Move containers from fire area if this can be done without risk.  Use water 
spray to keep fire-exposed containers cool.

Hazardous combustion 
products

Hazards from the 
substance or mixture

No specific data.

May form explosible dust-air mixture if dispersed.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained 
breathing apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure 
mode.  Clothing for fire-fighters (including helmets, protective boots and gloves)
conforming to European standard EN 469 will provide a basic level of protection for 
chemical incidents.

Special protective 
equipment for fire-fighters

Use dry chemical powder.

5.1 Extinguishing media

:

:

:

Avoid high pressure media which could cause the formation of a potentially 
explosible dust-air mixture.

Suitable extinguishing 
media

:

Unsuitable extinguishing 
media

:

SECTION 5: Firefighting measures

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

5.3 Advice for firefighters

Special precautions for fire-
fighters

:
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

6.2 Environmental 
precautions

Move containers from spill area.  Use spark-proof tools and explosion-proof 
equipment.  Approach the release from upwind.  Prevent entry into sewers, water 
courses, basements or confined areas.  Vacuum or sweep up material and place in a 
designated, labelled waste container.  Avoid creating dusty conditions and prevent 
wind dispersal.  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

Avoid dispersal of spilt material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.  Inform the relevant authorities if the product has caused environmental 
pollution (sewers, waterways, soil or air).

Large spill :

Move containers from spill area.  Use spark-proof tools and explosion-proof 
equipment.  Vacuum or sweep up material and place in a designated, labelled waste 
container.  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.

Small spill :

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

SECTION 6: Accidental release measures
6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

For non-emergency 
personnel

:

For emergency responders :

6.4 Reference to other 
sections

See Section 1 for emergency contact information.
See Section 8 for information on appropriate personal protective equipment.
See Section 13 for additional waste treatment information.

No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas.  Keep unnecessary and unprotected personnel from 
entering.  Do not touch or walk through spilt material.  Shut off all ignition sources.
No flares, smoking or flames in hazard area.  Avoid breathing dust.  Put on 
appropriate personal protective equipment.

If specialised clothing is required to deal with the spillage, take note of any 
information in Section 8 on suitable and unsuitable materials.  See also the 
information in "For non-emergency personnel".

:

:

SECTION 7: Handling and storage
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

7.1 Precautions for safe handling

Protective measures :

Advice on general 
occupational hygiene

:

Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).  Eating, drinking 
and smoking should be prohibited in areas where this material is handled, stored and 
processed.  Workers should wash hands and face before eating, drinking and 
smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment before entering 
eating areas.  Avoid breathing dust.  Avoid the creation of dust when handling and 
avoid all possible sources of ignition (spark or flame).  Prevent dust accumulation.
Use only with adequate ventilation.  Wear appropriate respirator when ventilation is 
inadequate.  Electrical equipment and lighting should be protected to appropriate 
standards to prevent dust coming into contact with hot surfaces, sparks or other 
ignition sources.  Take precautionary measures against electrostatic discharges.  To 
avoid fire or explosion, dissipate static electricity during transfer by earthing and 
bonding containers and equipment before transferring material.

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is 
handled, stored and processed.  Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment 
before entering eating areas.  See also Section 8 for additional information on 
hygiene measures.
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 7: Handling and storage
Storage temperature: 5 to 20°C (41 to 68°F).  Store in accordance with local 
regulations.  Store in a segregated and approved area.  Store in original container 
protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, away from 
incompatible materials (see Section 10) and food and drink.  Eliminate all ignition 
sources.  Separate from oxidizing materials.  Keep container tightly closed and 
sealed until ready for use.  Containers that have been opened must be carefully 
resealed and kept upright to prevent leakage.  Do not store in unlabelled containers.
Use appropriate containment to avoid environmental contamination.

7.2 Conditions for safe 
storage, including any 
incompatibilities

7.3 Specific end use(s)

Recommendations :

:Industrial sector specific 
solutions

Not available.

Not available.

:

Recommended monitoring 
procedures

Occupational exposure limits

If this product contains ingredients with exposure limits, personal, workplace 
atmosphere or biological monitoring may be required to determine the effectiveness 
of the ventilation or other control measures and/or the necessity to use respiratory 
protective equipment.  Reference should be made to monitoring standards, such as 
the following:  European Standard EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for 
the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with 
limit values and measurement strategy)  European Standard EN 14042 (Workplace 
atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of 
exposure to chemical and biological agents)  European Standard EN 482 
(Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures 
for the measurement of chemical agents)  Reference to national guidance 
documents for methods for the determination of hazardous substances will also be 
required.

:

No exposure limit value known.

Appropriate engineering 
controls

: Use only with adequate ventilation.  If user operations generate dust, fumes, gas,
vapour or mist, use process enclosures, local exhaust ventilation or other 
engineering controls to keep worker exposure to airborne contaminants below any 
recommended or statutory limits.  The engineering controls also need to keep gas,
vapour or dust concentrations below any lower explosive limits.  Use explosion-proof 
ventilation equipment.

8.2 Exposure controls

DNELs - Not available.

PNECs

PNECs - Not available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

8.1 Control parameters

DNELs

Individual protection measures
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

Hand protection

Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the 
hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator.  If 
workers are exposed to concentrations above the exposure limit, they must use 
appropriate, certified respirators.  Use a properly fitted, air-purifying or air-fed 
respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is 
necessary.  Filter type:  P3

Eye/face protection

Respiratory protection :

:

:

Skin protection

Personal protective equipment for the body should be selected based on the task 
being performed and the risks involved and should be approved by a specialist 
before handling this product.

Environmental exposure 
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure 
they comply with the requirements of environmental protection legislation.  In some 
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment 
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before 
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing.  Ensure that eyewash stations and 
safety showers are close to the workstation location.

Hygiene measures :

Body protection

Other skin protection Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be 
selected based on the task being performed and the risks involved and should be 
approved by a specialist before handling this product.

Safety glasses with side shields.

Gloves

:

: nitrile rubber, butyl rubber, PVC, Viton®

Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should 
be worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates 
this is necessary.

Not available.

Physical state

Melting point/freezing point

Initial boiling point and boiling 
range

Relative density

Solubility(ies)

Solid.

Not available.

1.2

Insoluble in the following materials: cold water.

Odourless.Odour

pH

Colourless.Colour

Evaporation rate

Flash point Closed cup: Not applicable.

Not available.Odour threshold

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance

SECTION 9: Physical and chemical properties

Flammability (solid, gas) : Not available.

Material supports combustion. : Yes.

10 g/m³:Upper/lower flammability or 
explosive limits

Product type : Powder.

Not available.

insoluble in water.
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 9: Physical and chemical properties

Auto-ignition temperature

Not available.

Viscosity Kinematic (40°C): Not applicable.

Partition coefficient: n-octanol/
water

Explosive properties

:

:

:

:

Oxidising properties :

9.2 Other information

Decomposition temperature :

No additional information.

Not available.

Not applicable.

Product does not present an oxidizing hazard.

Stable under recommended storage and handling conditions (see Section 7).

10.6 Hazardous 
decomposition products

10.4 Conditions to avoid When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition 
products.

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products 
should not be produced.

The product is stable.10.2 Chemical stability

Keep away from the following materials to prevent strong exothermic reactions:
oxidising agents, strong alkalis, strong acids.

:

:

:

10.5 Incompatible materials :

10.3 Possibility of 
hazardous reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1 Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Refer to protective measures listed in sections 7 and 8.

Acute toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

Carcinogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Mutagenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

Irritation/Corrosion

Conclusion/Summary : Not available.

Sensitisation

Conclusion/Summary : Not available.

SECTION 11: Toxicological information
11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity estimates

Not available.

Route ATE value
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 11: Toxicological information

Potential chronic health effects

Potential acute health effects

Inhalation : Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure 
limits may cause irritation of the nose, throat and lungs.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

Exposure to airborne concentrations above statutory or recommended exposure 
limits may cause irritation of the eyes.

:Eye contact

Repeated or prolonged inhalation of dust may lead to chronic respiratory irritation.General :

No known significant effects or critical hazards.Carcinogenicity :

No known significant effects or critical hazards.Mutagenicity :

No known significant effects or critical hazards.Teratogenicity :

Not available.

Conclusion/Summary : Not available.

Teratogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Skin contact

Ingestion

Inhalation Adverse symptoms may include the following:
respiratory tract irritation
coughing

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : Adverse symptoms may include the following:
irritation
redness

Not available.

Specific target organ toxicity (single exposure)

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Aspiration hazard

Information on likely 
routes of exposure

:

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure

Short term exposure

Long term exposure

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Potential immediate 
effects

Potential delayed effects :

:

Other information :

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 11: Toxicological information
There are no data available on the mixture itself. The product is not classified as hazardous according to Regulation 
(EC) 1272/2008 as amended.

If splashed in the eyes, the liquid may cause irritation and reversible damage.
This takes into account, where known, delayed and immediate effects and also chronic effects of components from 
short-term and long-term exposure by oral, inhalation and dermal routes of exposure and eye contact.

Mobility Not available.:

12.3 Bioaccumulative potential

12.6 Other adverse effects No known significant effects or critical hazards.

Not available.

12.1 Toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

12.2 Persistence and degradability

Conclusion/Summary : Not available.

PBT : Not applicable.

vPvB : Not applicable.

SECTION 12: Ecological information

12.4 Mobility in soil

Soil/water partition 
coefficient (KOC)

Not available.:

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

:

European waste catalogue (EWC)

Within the present knowledge of the supplier, this product is not regarded as 
hazardous waste, as defined by EU Directive 2008/98/EC.

Hazardous waste :

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.
Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply 
with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and 
any regional local authority requirements.  Dispose of surplus and non-recyclable 
products via a licensed waste disposal contractor.  Waste should not be disposed of 
untreated to the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities 
with jurisdiction.

:Methods of disposal

SECTION 13: Disposal considerations
The information in this section contains generic advice and guidance. The list of Identified Uses in Section 1 should be 
consulted for any available use-specific information provided in the Exposure Scenario(s).

13.1 Waste treatment methods

Product

Packaging

Waste code Waste designation

08 02 01 waste coating powders
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 13: Disposal considerations
Methods of disposal :

Type of packaging European waste catalogue (EWC)

Special precautions :

Container 15 00 00 WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS,
FILTER MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT 
OTHERWISE SPECIFIED

The generation of waste should be avoided or minimised wherever possible.  Waste 
packaging should be recycled.  Incineration or landfill should only be considered 
when recycling is not feasible.

This material and its container must be disposed of in a safe way.  Empty containers 
or liners may retain some product residues.  Avoid dispersal of spilt material and 
runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

14. Transport information

Special precautions for user Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are 
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in 
the event of an accident or spillage.

:

Additional information
None identified.
None identified.
None identified.

ADR/RID
ADN
IMDG

:
:
:

-

-

Not regulated.

-

-

Not regulated.

ADR/RID IMDG IATA

No. No.

ADN

Not regulated.

-

-

-

No.

Not applicable. Not applicable.

IATA : None identified.

Not regulated.

-

-

-

No.

Not applicable.

14.1 UN number

14.2 UN proper 
shipping name

14.3 Transport 
hazard class(es)

14.4 Packing group

14.5 
Environmental 
hazards

Marine pollutant 
substances

-

Not applicable.

-

SECTION 15: Regulatory information
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

Annex XIV - List of substances subject to authorisation

Annex XIV

None of the components are listed.

Substances of very high concern

None of the components are listed.
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AC CLEARCOAT

Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 2015/830  -
United Kingdom (UK)

Code P011C000R-YN Date of issue/Date of revision : 12 October 2016:

SECTION 15: Regulatory information

Other EU regulations

Not applicable.Annex XVII - Restrictions 
on the manufacture,
placing on the market and 
use of certain dangerous 
substances, mixtures and 
articles

:

15.2 Chemical safety 
assessment

: No Chemical Safety Assessment has been carried out.

Seveso Directive

This product is not controlled under the Seveso Directive.

Date of issue/ Date of 
revision

Version

Date of previous issue

:

:

:

Indicates information that has changed from previously issued version.

12 October 2016

22 May 2016

1.05

SECTION 16: Other information

Abbreviations and acronyms : ATE = Acute Toxicity Estimate
CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation [Regulation (EC) No.
1272/2008]
DNEL = Derived No Effect Level
EUH statement = CLP-specific Hazard statement
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RRN = REACH Registration Number

Procedure used to derive the classification according to Regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP/GHS]

Classification Justification

Not classified.

Disclaimer

The information contained in this data sheet is based on present scientific and technical knowledge.  The purpose of this 
information is to draw attention to the health and safety aspects concerning the products supplied by us, and to 
recommend precautionary measures for the storage and handling of the products.  No warranty or guarantee is given in 
respect of the properties of the products.  No liability can be accepted for any failure to observe the precautionary 
measures described in this data sheet or for any misuse of the products.

History

Prepared by : EHS

Full text of abbreviated H statements

Full text of classifications [CLP/GHS]

Not applicable.

Not applicable.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév :

Nem áll rendelkezésre.

Egyéb azonosítási lehetőségek

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ezért az biztonsági 
adatlapért felelős személy 
e-mail címe

: PSRefEMEA@ppg.com

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

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

Nemzeti kapcsolattartó

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési Központ

Szállító

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020

Termék kód : D807/E5

A termék használata : Professzionális alkalmazások, Szórással történő felhasználás.

Az anyag/keverék 
felhasználása

: Bevonás.

PPG Industries (UK) Ltd. Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) 1449 773 338
PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy Tel: +39 02 6404.1

CAR COLOR 2000 KFT,H-1195 Budapest, Vas Gereben utca 4/D, Felelős személy: Lajos Gasparik, Tel.
+36209353792
H-ECO-TECH KFT., H-1171 Budapest, Kispajtas utca utca 18, Felelős személy : Hegedűs Ferenc, Tel. +36 30 9615 
887
PPG-TRILAK KFT., H-1238, Budapest, Grassalkovich ut. 4, Felelős személy: Balint Toth, Tel.: +36 1 421 6100

- A vállalat segélyhívó telefonszáma : +39 02 6404.1 (0800-1700)

: ETTSZ zöld szám: +36 80 201199.  Hívható: 0-24 (éjjel-nappal).   cím: 1096 
Budapest, Nagyvárad tér 2

Telefonszám

Változat : 6.06

MagyarországÖsszhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II.
Mellékletével

Felhasználása ajánlott a 
következő ellen:

: A terméket nem szánják, címkézik vagy csomagolják fogyasztói felhasználásra.

Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Termék meghatározás : Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint veszélyesnek minősül.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogramok :

Figyelmeztetés :

Figyelmeztető mondatok :

Megelőzés :

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés :

Tárolás :

Elhelyezés hulladékként :

Veszély

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemirritációt okoz.
Légúti irritációt okozhat.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Védőkesztyű használata kötelező.  Védőruha használata kötelező.  Szem- vagy 
arcvédő használata kötelező.  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  Kerülje a gőzök belélegzését.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:  Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  HA BŐRRE 
(vagy hajra) KERÜL:  Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.  A 
bőrt le kell öblíteni vízzel.  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:  Óvatos öblítés vízzel több 
percen keresztül.  Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása.

Jól szellőző helyen tárolandó.  Hűvös helyen tartandó.

Nem alkalmazható.

Kiegészítő címke elemek

Gyermekek által nehezen 
kinyitható zárral 
ellátandó 
csomagolóeszközök

Nem alkalmazható.

Tapintási veszélyre 
figyelmeztetés

Nem alkalmazható.

:

:

: Nem alkalmazható.

Különleges csomagolási követelmények

Veszélyes alkotórészek : 4-metilpentán-2-on
2-etoxi-1-metiletil-acetát

2.3 Egyéb veszélyek

Nem alkalmazható.:XVII. Melléklet - Egyes 
veszélyes anyagok,
készítmények és árucikkek 
gyártásával, forgalomba 
hozatalával és 
felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások

P280, P210, P261, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403,
P235

A termék megfelel a PBT 
vagy a vPvB 
követelményeinek

: Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
:Egyéb veszélyek, amelyek 

nem következnek a 
besorolásból

Hosszadalmas vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és irritációt okozhat.

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

AzonosítókTermék, illetve alkotóelem 
neve

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Súlyszázalék Típus1272/2008/EK 
Rendelet [CLP]

Besorolás

Lásd a 16. szakaszt a 
fent szereplő H-
állítások teljes 
szövegéért.

4-metilpentán-2-on REACH #: 01-2119473980-30
EK: 203-550-1
CAS: 108-10-1
Index: 606-004-00-4

≥25 - ≤50 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
EUH066

[1] [2]

2-etoxi-1-metiletil-acetát REACH #: 01-2119475116-39
EK: 259-370-9
CAS: 54839-24-6
Index: 603-177-00-8

≥25 - ≤50 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

[1]

2-metoxi-1-metiletil-acetát REACH #: 01-2119475791-29
EK: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7

≥10 - ≤25 Flam. Liq. 3, H226 [2]

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mértékű aggodalomra okot adó anyag
[6] A vállalati szabályzat miatti további közlés

Típus

SUB kód jelöli a regisztrált CAS szám nélküli anyagokat.

3.2 Keverékek : Keverék

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható 
koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy 
azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem 
szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

Bőrrel érintkezés

Kontaktlencsék eltávolítása, szemet bő, tiszta, friss vízzel, a szemhéjak széthúzása 
közben legalább 10 percig, és azonnal kérjen orvosi segítséget.

Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és 
vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy 
hígítókat!

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs 
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett 
személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

Belélegzés

Szembe jutás

:

:

:

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a 
címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni.

Megjegyzések orvos 
számára

Kezelje tünetileg.  Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal,
ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

Lenyelés :

:

Speciális kezelések

Elősegélynyújtók védelme : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek 
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ha tartani lehet füst jelenlététől,
a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy 
számára.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.  Álmosságot vagy szédülést 
okozhat.  Légúti irritációt okozhat.

A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Zsírtalanítja a bőrt.  A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.

Súlyos szemirritációt okoz.:Szembe jutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
légúti irritáció
köhögés
émelygés vagy hányás
fejfájás
álmosság/fáradtság
szédülés
ájulás

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
kiszáradás
felrepedezés

:

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom vagy irritáció
könnyezés
pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.:

Az anyagból vagy 
keverékből származó 
veszélyek

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.  A csatornába jutás tűz- vagy 
robbanásveszélyt okozhat.  Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés 
következik be és a tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn.

Használjon poroltót, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.

5.1 Oltóanyag

:

Ne használjunk vízsugarat.

A megfelelő oltóanyag :

Az alkalmatlan oltóanyag :

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes 
személyt.  Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy 
amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ha nem veszélyes,
vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről.  Használjon vízpermetet a tűznek kitett 
tárolóedények hűtéséhez.

Veszélyes bomlástermékek A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:
szén-oxidok

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell 
viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban 
kell használni.  Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve 
a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű 
védelmet biztosit.

Speciális tűzoltó 
védőfelszerelés

:

:

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges 
óvintézkedések tűzoltók 
számára

:

6.2 Környezetvédelmi 
óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a 
kiloccsanás területéről.  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos 
berendezést.  A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.  Akadályozza meg 
az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását.  Mossa bele a 
kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint.  A kiömlött 
anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal,
földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti 
ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe.  Engedéllyel rendelkező vállalkozóval 
végeztesse el az ártalmatlanítást.  A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt 
jelenthet mint a kiömlött termék.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,
vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.  Tájékoztassa az illetékes hatóságot,
amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj 
vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés :

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a 
kiloccsanás területéről.  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos 
berendezést.  Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható.  Másik lehetőségként,
vagy ha nem vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő 
hulladéktároló edénybe.  Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az 
ártalmatlanítást.

Kismértékű kifreccsenés :

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó 
személyzet esetében

:

A sürgősségi ellátók 
esetében

:

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek 
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ürítse ki a környező 
területeket.  Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket.
Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele.  Kapcsoljon ki minden 
gyújtóforrást.  Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes területen.  Kerülje a 
gőz vagy a köd belélegzését.  Biztosítson megfelelő szellőztetést.  Amennyiben a 
szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.  Megfelelő egyéni 
védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe 
az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.
Tekintse át "Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében" vonatkozó információkat 
is.

:
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6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.4 Hivatkozás más 
szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

:

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: 0 - 35°C (32 - 95°F).  A helyi 
előírásoknak megfelelően tárolandó.  Tárolja elkülönített és engedélyezett területen.
Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól 
szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és 
italtól.  Elzárva tárolandó.  Távolítson el mindenféle gyújtóforrást.  Oxidáló 
anyagoktól elkülönítetten tárolandó.  A tárolóedényt a felhasználásig tartsa 
légmentesen lezárva.  A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és 
nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása 
érdekében.  Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben.  A környezetszennyezés 
elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.  A kezelés vagy felhasználás előtt 
lásd az összeférhetetlen anyagokra vonatkozó 10. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések :

Javaslatok az általános 
foglalkozási higiéniára 
vonatkozóan

:

7.2 A biztonságos tárolás 
feltételei, az esetleges 
összeférhetetlenséggel 
együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet).  Tilos az étkezés,
ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és 
feldolgozása történik.  Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot 
kell mosniuk.  Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a 
szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.  Ne nyelje le.  Kerülje el a szemmel,
bőrrel vagy ruházattal való érintkezést.  Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését.
Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Amennyiben a szellõzés nem 
megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.  Megfelelő szellőztetés nélkül ne 
lépjen be a raktártérbe vagy zárt helyekre.  Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy 
kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan 
lezárva, amikor nem használják.  Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt 
lángtól vagy más gyújtóforrástól védve.  Használjon robbanásbiztos elektromos 
(szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket.  Szikramentes eszközök 
használandók.  Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus 
kisülések ellen.  A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében az anyag áttárolása 
alatt a sztatikus elektromosságot a tárolóedények és a berendezés földelésével és 
összekötésével vezessük le.  Az üres tárolóedények termék maradványt 
tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.  Ne használja újra a tárolóedényt.

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tárolása és feldolgozása történik.  Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak 
kezet és arcot kell mosniuk.  Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le 
kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.  Lásd a 8. szakaszt a további 
információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Lásd az 1.2 szakaszt a Megállapított felhasználás.
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Termék, illetve alkotóelem neve Expozíciós határértékek

Javasolt megfigyelési 
eljárások

Munkahelyi expozíciós határértékek

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket 
tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség,
hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések 
hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét.
Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők:  EN 689 
Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel 
történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való 
összehasonlításhoz)  EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató 
a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és 
felhasználásához)  EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi 
anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények)  A 
veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató 
dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

:

4-metilpentán-2-on 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018).
  CK: 208 mg/m³ 15 perc.
  AK: 83 mg/m³ 8 óra.

2-metoxi-1-metiletil-acetát 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018).
  CK: 550 mg/m³ 15 perc.
  AK: 275 mg/m³ 8 óra.

4-metilpentán-2-on DNEL Hosszútávú Szájon át 4.2 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 4.2 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 11.8 mg/kg bw/
nap

Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 14.7 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Belélegzés 14.7 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 83 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Hosszútávú Belélegzés 83 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 155.2 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Rövidtávú Belélegzés 155.2 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 208 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Rövidtávú Belélegzés 208 mg/m³ Munkások Szisztematikus

2-etoxi-1-metiletil-acetát DNEL Hosszútávú Szájon át 13.1 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 62 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 103 mg/kg bw/nap Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 181 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

Termék, illetve alkotóelem neve Kitettség Érték Lakosság Hatások

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

DNEL

Típus
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

Kézvédelem

Szem-/arcvédelem

:

:

Bőrvédelem

Megfelelő műszaki 
ellenőrzés

: Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Használjon technológiai védőbúrát,
helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében,
hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely 
ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.  Műszaki szabályozó 
berendezések is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy por koncentrációja 
a robbanási küszöb alatt maradjon.  Használjon robbanásbiztos szellőző 
berendezést.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve 
evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.
Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat 
eltávolítására.  Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.
Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és 
vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Higiénés intézkedések :

DNEL Hosszútávú Belélegzés 302 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 365 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 608 mg/m³ Munkások Szisztematikus

2-metoxi-1-metiletil-acetát DNEL Hosszútávú Szájon át 1.67 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 33 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Belélegzés 33 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 54.8 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 153.5 mg/kg bw/
nap

Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 275 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 550 mg/m³ Munkások Helyi

PNEC-k

4-metilpentán-2-on - Friss víz 0.6 mg/l Értékelési Tényezők
- Tengervíz 0.06 mg/l Értékelési Tényezők
- Szenyvízkezelő Üzem 27.5 mg/l Értékelési Tényezők
- Édesvízi üledék 8.27 mg/kg Egyensúlyi Eloszlás
- Tengervízi üledék 0.83 mg/kg Egyensúlyi Eloszlás
- Talaj 1.3 mg/kg Egyensúlyi Eloszlás

2-metoxi-1-metiletil-acetát - Friss víz 0.635 mg/l -
- Tengervíz 0.0635 mg/l -
- Édesvízi üledék 3.29 mg/kg -
- Tengervízi üledék 0.329 mg/kg -
- Talaj 0.29 mg/kg -
- Szenyvízkezelő Üzem 100 mg/l -

Termék, illetve alkotóelem neve Vizsgáló közeg 
Részletezés

Érték Módszer RészletezésTípus

Egyéni óvintézkedések

Vegyszerálló védőszemüveg.  Használjon EN 166 szerinti védőszemüveget.
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és 
a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.  Ha a 
dolgozók a kitettségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a 
célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.  Ha a 
kockázatértékelés szerint szükséges, használjon  a vonatkozó szabványnak 
megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.
EN140-nek megfelelő légzőkészüléket kell viselni.  Szűrő típusa:  szerves gáz (A 
típus) és részecske szűrő  P3

A légutak védelme :

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele 
járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket 
szakemberrel kell jóváhagyatni.  Ahol fennáll a sztatikus elektromosság okozta 
begyulladás veszélye, ott antisztatikus védőruházatot kell viselni.  A sztatikus 
elektromos kisülés elleni leghatásosabb védekezés érdekében antisztatikus overált,
csizmát és kesztyűt kell viselni.  Az anyag és a tervezés/kivitelezés 
követelményeiről és a tesztmódszerekről további információk az EN 1149 Európai 
Szabványban találhatók.

A környezeti expozíció 
elleni védekezés

: A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót 
ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi 
előírásoknak.  Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések 
műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az 
elfogadható szintre csökkenjen.

Test védelem

Egyéb bőrvédelem Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további 
intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy 
szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Kesztyű

:

Hosszadalmas vagy ismételt kezelés esetén használják a következő típusú 
kesztyűket:

Javasolt: butilgumi
Használható: nitril gumi, Kloroprén

:

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő,
vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése 
során mindenkor.  A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek 
figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a 
védőhatását.  Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző 
lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében.  Több anyagból álló keverékek 
esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg 
pontosan.  A védőkesztyű kiválasztása a termék összes oldószertartalmán alapul.
Hosszantartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. Osztályú védőkesztyű 
(áttörési idő >480 perc EN374 szerint) használata ajánlott. Rövidebb várható 
érintkezés esetén 2. vagy magasabb osztályú védőkesztyű (áttörési idő >30 perc 
EN 374 szerint) használata ajánlott.  A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a 
termék kezeléséhez végül kiválasztott kesztyűfajta a legmegfelelőbb legyen, és 
tekintetbe vegye a felhasználó kockázatelemzése szerinti használat körülményeit.

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Folyadék.

Jellemző.Szag

pH

Színtelen.Szín

Nem áll rendelkezésre.Szagküszöbérték

:

:

:

:

:

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Vízben oldhatatlan.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

>37.78°CKezdő forráspont és 
forrásponttartomány

Relatív sűrűség

Oldékonyság (oldékonyságok)

0.88

Oldhatatlan a következő anyagokban: hideg víz.

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont Zárttéri (CC): 22°C

Viszkozitás Kinematikai (40°C): >0.21 cm2/s

Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz

Robbanásveszélyesség

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Oxidáló tulajdonságok :

9.2 Egyéb információk

Bomlási hőmérséklet :

Gyúlékonyság (szilárd,
gázhalmazállapot)

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Legnagyobb ismert tartomány: Alsó: 1%  Felső: 9.8% (2-etoxi-1-metiletil-acetát):Felső/alsó gyulladási határ 
vagy robbanási tartományok

Legmagasabb ismert érték: 2.1 kPa (15.8 mm Hg) (20°C fokon) (4-metilpentán-
2-on).  Súlyozott átlag: 1.14 kPa (8.55 mm Hg) (20°C fokon)

:Gőznyomás

Gőzsűrűség : Legmagasabb ismert érték: 4.6  (Levegő = 1)  (2-Metoxi-1-metiletil-acetát).
Súlyozott átlag: 3.77  (Levegő = 1)

Viszkozitás : < 30 s (ISO 6mm)

Legalacsonyabb ismert érték: 325°C (617°F) (2-etoxi-1-metiletil-acetát).

Elkezdhet megszilárdulni a következő hőmérsékleten: -66°C (-86.8°F) Ez a 
következő összetevőkre vonatkozó adatokon alapul: 2-Metoxi-1-metiletil-acetát.
Súlyozott átlag: -78.65°C (-109.6°F)

1.7 (4-metilpentán-2-on) viszonyítva butil-acetát

folyadék

Nem alkalmazható.

A termékkel kapcsolatban nem áll fenn oxidáció kockázata.

A termék önmaga nem robbanásveszélyes, de gőzök vagy porszemcsék 
levegővel alkotott keveréke robbanást okozhat.

A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7.
Fejezetet).

10.4 Kerülendő körülmények Nagy hőmérsékleteknek való kitettség esetén veszélyes bomlástermékek 
keletkezhetnek.

A termék stabil.10.2 Kémiai stabilitás

Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól:
... oxidálószerek, erős lúgok, erős savak.

:

:

10.5 Nem összeférhető 
anyagok

:

10.3 A veszélyes reakciók 
lehetősége

: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem 
fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Útmutatóul a 7. és 8. fejezetekben felsorolt óvintézkedések szolgálnak.

10/17Hungarian (HU) Hungary Magyarország



DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.6 Veszélyes 
bomlástermékek

Körülményektől függően, bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok:
szén-oxidok

:

Akut toxicitás

4-metilpentán-2-on LC50 Belélegzés Gőz Patkány 12.3 mg/l 4 óra
LD50 Szájon át Patkány 2.08 g/kg -

2-etoxi-1-metiletil-acetát LD50 Szájon át Patkány >5000 mg/kg -
2-metoxi-1-metiletil-acetát LD50 Bőrön át Nyúl >5 g/kg -

LD50 Szájon át Patkány 8532 mg/kg -

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Faj Adag Kitettség

Következtetés /
Összefoglaló

:

Rákkeltő hatás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Mutagenitás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Teratogén hatás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Reprodukciós toxicitás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Irritáció/Korrózió

Következtetés / Összefoglaló

Bőr :

Szem :

Légzési :

Érzékennyé tevés

Következtetés / Összefoglaló

Bőr :
Légzési :

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Heveny toxicitás becslése

Belégzés (gőzök) 26.41 mg/l

Útvonal ATE érték

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Termék, illetve alkotóelem neve Kategória Kitettségi 
útvonal

Célszervek

4-metilpentán-2-on 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Légúti irritáció

2-etoxi-1-metiletil-acetát 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Narkotikus hatások

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.  Álmosságot vagy szédülést 
okozhat.  Légúti irritációt okozhat.

A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Zsírtalanítja a bőrt.  A bőr kiszáradását és irritációját okozhatja.

Súlyos szemirritációt okoz.:Szembe jutás

Hosszabb időn át tartó vagy ismételt érintkezés zsírtalaníthatja a bőrt és irritációhoz,
felrepedézésekhez és/vagy bőrgyulladáshoz vezethet.

Általános :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Rákkeltő hatás :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Mutagenitás :

Nem áll rendelkezésre.

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
légúti irritáció
köhögés
émelygés vagy hányás
fejfájás
álmosság/fáradtság
szédülés
ájulás

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
irritáció
kiszáradás
felrepedezés

:

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom vagy irritáció
könnyezés
pirosság

Nem áll rendelkezésre.

Aspirációs veszély

A valószínű expozíciós 
utakra vonatkozó 
információk

:

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali 
hatások

Lehetséges késleltetett 
hatások

:

:

Lehetséges azonnali 
hatások

Lehetséges késleltetett 
hatások

:

:

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Teratogén hatás :

Fejlődési hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk : Nem áll rendelkezésre.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet összegző módszere 
alapján megvizsgálták, és toxikológiai tulajdonságai alapján osztályozták. A részletekkel kapcsolatban lásd a 2 és 3.
Fejezeteket.

A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodás 
következhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri 
károsodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság,
szélsőséges esetekben az eszméletvesztés.
Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamelyikét idézhetik elő. Ismételt, vagy 
hosszantartó érintkezés a keverékkel a bőr természetes zsírtartalmának kivonását okozhatja, nem-allergiás kontakt 
dermatitiszt és a bőrön keresztül történő felszívódást eredményezhet.
A szembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.
Lenyelése hányingert, hasmenést és hányást okozhat.
Amennyiben ismertek, ez számításba veszi a komponens szájon át, belélegzéssel, bőrön át és szemmel való 
érintkezéssel történő rövid vagy hosszú távú expozíciójának azonnali és krónikus hatásait.

LogPow BKF Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék, illetve alkotóelem 
neve

4-metilpentán-2-on 1.31 - kicsi/alacsony
2-etoxi-1-metiletil-acetát 0.76 - kicsi/alacsony
2-metoxi-1-metiletil-acetát 0.56 - kicsi/alacsony

Termék, illetve alkotóelem neve Felezési idő vízben Fotolízis Biológiai 
lebonthatóság

2-etoxi-1-metiletil-acetát - - Könnyen

12.1 Toxicitás

2-etoxi-1-metiletil-acetát Akut LC50 140 mg/l Hal 96 óra
2-metoxi-1-metiletil-acetát Akut LC50 161 mg/l Friss víz Hal 96 óra

Termék, illetve alkotóelem 
neve

FajEredmény Kitettség

Következtetés / Összefoglaló:

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

2-etoxi-1-metiletil-acetát - 89 % - Könnyen - 15 nap - -

Termék, illetve alkotóelem 
neve

Teszt AdagEredmény Oltóanyag

Következtetés / Összefoglaló:

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.4 A talajban való mobilitás

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

Mobilitás Nem áll rendelkezésre.:

12.6 Egyéb káros hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Talaj/víz megoszlási 
hányados (KOC)

Nem áll rendelkezésre.:

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.Veszélyes Hulladék :

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 
lehetséges.  A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek 
ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-
ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket.  A 
megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel 
rendelkező vállalkozóval végeztesse el.  A hulladékot nem szabad kezeletlenül 
csatornába engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes 
hatóság követelményeinek.

:Hulladékelhelyezési 
módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód Hulladék megjelölés

Hulladékelhelyezési 
módszerek

:

Csomagolás típusa Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Különleges 
óvintézkedések

:

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakkhulladékok

Edény 15 01 04 fém csomagolási hulladékok

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 
lehetséges.  A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó.  Az égetés vagy 
hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.  Óvatosan kell 
bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve.  Az 
üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.  A 
termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat 
létre a tartály belsejében.  Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos,
kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva.  Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását 
és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és 
csatornákkal.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

14. Szállításra vonatkozó információk

Szállítás a felhasználó telephelyén belül: mindig zárt tartályban történjék, amely 
álló helyzetben van és biztonságos. A szállítást végző személyzet legyen tisztában a 
teendőkkel baleset vagy kiömlés esetén.

:

További információk
Nincs meghatározva.

Nincs meghatározva.
Nincs meghatározva.

ADR/RID

ADN
IMDG

:

:
:

3

II

UN1263

3

II

UN1263

ADR/RID IMDG IATA

No. No.

ADN

UN1263

FESTÉK 
SEGÉDANYAG

3

II

Nem.

Nem alkalmazható. Not applicable.

IATA : Nincs meghatározva.

UN1263

FESTÉK 
SEGÉDANYAG

3

II

Nem.

Nem alkalmazható.

Alagút kód : (D/E)

14.1 UN-szám

14.2 Az ENSZ 
szerinti megfelelő 
szállítási 
megnevezés

14.3 Szállítási 
veszélyességi 
osztály(ok)

14.4 Csomagolási 
csoport

14.5 Környezeti 
veszélyek

Tengervizet 
szennyező 
anyagok

PAINT RELATED 
MATERIAL

Not applicable.

PAINT RELATED 
MATERIAL

14.6 A felhasználót érintő 
különleges óvintézkedések

14.7 A MARPOL-egyezmény 
II. melléklete és az IBC 
szabályzat szerinti 
ömlesztett szállítás

: Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/
jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

XIV. Melléklet

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Nemzeti előírások

Nem alkalmazható.XVII. Melléklet - Egyes 
veszélyes anyagok,
készítmények és 
árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával 
és felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások

:

Referenciák : 1907/2006/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról 453/2010/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról 1272/2008/EK RENDELET az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (II. 27)
EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása 
a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a 
hulladékjegyzékről.  25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és 
járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának 
szabályozásáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a 
biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

15.2 Kémiai biztonsági 
értékelés

: Nem történt Kémiai Biztonsági Értékelés.

Seveso Direktíva

Ez a termék a Seveso Irányelv által szabályozott.

Veszély szempontok

Kategória

P5c

Ózonkárosító anyagok (1005/2009/EU)

Nem besorolt.

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

ATE = Ahut Toxicitás Becslése
CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkézéséről és 
Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény
ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Egyezmény
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
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DELTRON MEDIUM THINNER 18-25°C

Kód D807/E5 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kiadási időpont/
Felülvizsgálat ideje

Változat

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

3 Március 2020

9 Május 2018

6.06

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás Indoklás

Flam. Liq. 2, H225 Vizsgálati adatok alapján
Eye Irrit. 2, H319 Számítási módszer
STOT SE 3, H335 Számítási módszer
STOT SE 3, H336 Számítási módszer

Elhárítás

Az ebben a biztonsági adatlapban található információk a tudomány és a technikai mai állása szerinti ismereteken 
alapszik. Ezeknek az információknak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a higiéniás és biztonsági szempontokra az 
általunk szállított termékekre vonatkozóan és elővigyázatossági lépéseket javasol a raktározásra és a 
termékfelhasználásra. A termékek tulajdonságait illetően semmiféle igazolás és garancia nincs adva. Nem vállalunk 
felelősséget a biztonsági adatlapban megadott elővigyázatossági intézkedések figyelmen kívül hagyása és a termék 
nem rendeltetésszerű használata esetén.

Előzmény

Készítette: : EHS

A rövidített H-állítások teljes szövege

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege

Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITÁS (belélegzés) - 4. kategória
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését 

okozhatja.
Eye Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória
Flam. Liq. 2, H225 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 2. kategória
Flam. Liq. 3, H226 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória
STOT SE 3, H335 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 

(Légúti irritáció) - 3. kategória
STOT SE 3, H336 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 

(Narkotikus hatások) - 3. kategória
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév :

Nem áll rendelkezésre.

Egyéb azonosítási lehetőségek

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Ezért az biztonsági 
adatlapért felelős személy 
e-mail címe

: PSRefEMEA@ppg.com

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

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

Nemzeti kapcsolattartó

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Mérgezési Központ

Szállító

Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020

Termék kód : D7BC-MX01/E1

A termék használata : Professzionális alkalmazások, Szórással történő felhasználás.

Az anyag/keverék 
felhasználása

: Bevonás.

PPG Industries (UK) Ltd. Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, UK Tel: +44 (0) 1449 773 338
PPG Industries Italia S.r.l., Via Comasina, 121, 20161 Milano, Italy Tel: +39 02 6404.1

AUTOCOLOR KFT., H-2040 Budaörs, Pf.152, H-2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep, Tel: +36 23 311 080 Fax: +36 
23 530 025. Felelős személy: Leipold Csaba, Tel. +36 23 311 102
MARÓT BUDAPEST KFT., H-1039 Matyas Kiraly u. 60/A  Budapest,Hungary. Felelős személy : Jáky Viktor, Tel.  +36 
30 2493924.

Company emergency telephone number : +39 02 6404.1 (0800-1700)

: ETTSZ zöld szám: +36 80 201199.  Hívható: 0-24 (éjjel-nappal).   cím: 1096 
Budapest, Nagyvárad tér 2

Telefonszám

Változat : 9.02

MagyarországÖsszhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II.
Mellékletével

Felhasználása ajánlott a 
következő ellen:

: A terméket nem szánják, címkézik vagy csomagolják fogyasztói felhasználásra.

Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint

2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

Termék meghatározás : Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő H-állítások teljes szövegéért.

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

Ez a termék a 1272/2008/EK rendelet és módosításai szerint veszélyesnek minősül.
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogramok :

Figyelmeztetés :

Figyelmeztető mondatok :

Megelőzés :

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Elhárító intézkedés :

Tárolás :

Elhelyezés hulladékként :

Veszély

Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrirritáló hatású.
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Védőkesztyű használata kötelező.  Védőruha használata kötelező.  Szem- vagy 
arcvédő használata kötelező.  Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 
gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  Kerülje a gőzök belélegzését.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:  Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan 
nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  HA BŐRRE 
(vagy hajra) KERÜL:  Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.  A 
bőrt le kell öblíteni vízzel.  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:  Óvatos öblítés vízzel több 
percen keresztül.  Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen 
megoldható. Az öblítés folytatása.

Jól szellőző helyen tárolandó.  Hűvös helyen tartandó.

Nem alkalmazható.

Kiegészítő címke elemek

Gyermekek által nehezen 
kinyitható zárral 
ellátandó 
csomagolóeszközök

Nem alkalmazható.

Tapintási veszélyre 
figyelmeztetés

Nem alkalmazható.

:

:

: Tartalmaz zirconium bis(hydrogen phosphate) és α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
derivatives.  Allergiás reakciót válthat ki.

Különleges csomagolási követelmények

Veszélyes alkotórészek : n-butil-acetát
bután-1-ol

2.3 Egyéb veszélyek

Nem alkalmazható.:XVII. Melléklet - Egyes 
veszélyes anyagok,
készítmények és árucikkek 
gyártásával, forgalomba 
hozatalával és 
felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások

P280, P210, P261, P304 + P340, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P403,
P235

A termék megfelel a PBT 
vagy a vPvB 
követelményeinek

: Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása
:Egyéb veszélyek, amelyek 

nem következnek a 
besorolásból

Hosszadalmas vagy ismételt érintkezés kiszáríthatja a bőrt és irritációt okozhat.

AzonosítókTermék, illetve alkotóelem 
neve

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Súlyszázalék Típus1272/2008/EK 
Rendelet [CLP]

Besorolás

n-butil-acetát REACH #: 01-2119485493-29
EK: 204-658-1
CAS: 123-86-4
Index: 607-025-00-1

≥25 - ≤50 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336
EUH066

[1] [2]

2-metoxi-1-metiletil-acetát REACH #: 01-2119475791-29
EK: 203-603-9
CAS: 108-65-6
Index: 607-195-00-7

≥5.0 - ≤10 Flam. Liq. 3, H226 [2]

bután-1-ol REACH #: 01-2119484630-38
EK: 200-751-6
CAS: 71-36-3
Index: 603-004-00-6

≥5.0 - ≤8.7 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

[1] [2]

xilol REACH #: 01-2119488216-32
EK: 215-535-7
CAS: 1330-20-7
Index: 601-022-00-9

≥1.0 - ≤6.6 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Asp. Tox. 1, H304

[1] [2]

Szénhidrogének, C9, aromás REACH #: 01-2119455851-35
EK: 918-668-5
CAS: 64742-95-6

≥0.30 - <2.5 Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUH066

[1]

2-metilpropán-1-ol REACH #: 01-2119484609-23
EK: 201-148-0
CAS: 78-83-1
Index: 603-108-00-1

≤1.7 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336

[1]

etilbenzol REACH #: 01-2119489370-35
EK: 202-849-4
CAS: 100-41-4
Index: 601-023-00-4

≥1.0 - ≤5.0 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
STOT RE 2, H373 
(hallószervek)
Asp. Tox. 1, H304

[1] [2]

zirconium bis(hydrogen 
phosphate)

REACH #: 01-2120114357-62
EK: 237-401-7
CAS: 13772-29-7

≤0.30 Skin Sens. 1, H317 [1] [2]

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
derivatives

REACH #: 01-0000015075-76
EK: 400-830-7
CAS: SUB130824

≤0.30 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

3.2 Keverékek : Keverék
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

A munkahelyi expozíciós határértékeket, ha vannak, a 8. fejezet sorolja fel.

Lásd a 16. szakaszt a 
fent szereplő H-
állítások teljes 
szövegéért.

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be
[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel
[3] Az anyag az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak
[4] Az anyagok az 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak
[5] Azonos mértékű aggodalomra okot adó anyag
[6] A vállalati szabályzat miatti további közlés

Típus

SUB kód jelöli a regisztrált CAS szám nélküli anyagokat.

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható 
koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, illetve PBT vagy vPvB, vagy 
azonos mértékű aggodalomra okot adó anyagok, vagy munkahelyi expozíciós határérték vonatkozna rájuk, így nem 
szükséges jelentésük ebben a fejezetben.

Xilol: Számos REACH-regisztráció lefedi a REACH-ben regisztrált anyagot xilol-izomerekkel, etil-benzollal (és toluollal).
A többi REACH regisztráció tartalmazza: 01-2119555267-33 etil-benzol és m-xilol és p-xilol reakciótömegét,
01-2119486136-34 aromás szénhidrogéneket, C8, 01-2119539452-40 etil-benzol és xilol reakciótömegét.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a 
címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. TILOS hánytatni.

Bőrrel érintkezés

Ellenőrizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. A szemet azonnal,
legalább 15 percen keresztül folyó vízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat 
nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell fordulni.

Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és 
vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy 
hígítókat!

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs 
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett 
személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

Lenyelés

Belélegzés

Szembe jutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme : Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek 
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ha tartani lehet füst jelenlététől,
a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs légzőkészüléket kell viselnie.
Veszélyes lehet a szájon át történő élesztést végző elsősegélynyújtó személy 
számára.  Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot mossa le alaposan vízzel,
vagy viseljen kesztyűt.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.  Álmosságot vagy szédülést 
okozhat.

A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Bőrirritáló hatású.  Zsírtalanítja a bőrt.

Súlyos szemkárosodást okoz.:Szembe jutás

Túlzott behatás jelei/tünetei
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos 
számára

Tűz esetén a bomlási termékek belégzése késleltetett tüneteket okozhat.  Az 
expozíciónak kitett személyt esetleg 48 órán át orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

:

Speciális kezelések

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
émelygés vagy hányás
fejfájás
álmosság/fáradtság
szédülés
ájulás

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom vagy irritáció
pirosság
kiszáradás
felrepedezés
hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom
könnyezés
pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes 
személyt.  Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy 
amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ha nem veszélyes,
vigye el a tárolóedényeket a tűz területéről.  Használjon vízpermetet a tűznek kitett 
tárolóedények hűtéséhez.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy 
keverékből származó 
veszélyek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:
szén-oxidok
nitrogén-oxidok
halogénezett vegyületek
fém-oxid/oxidok

Tűzveszélyes folyadék és gőz.  A csatornába jutás tűz- vagy robbanásveszélyt 
okozhat.  Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a 
tárolóedény szétrepedhet, további robbanás veszélye áll fenn.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell 
viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban 
kell használni.  Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve 
a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi baleseteknél alapszintű 
védelmet biztosit.

Speciális tűzoltó 
védőfelszerelés

Használjon poroltót, szén-dioxidot, vízpermetet (köd) vagy habot.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Ne használjunk vízsugarat.

A megfelelő oltóanyag :

Az alkalmatlan oltóanyag :

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges 
óvintézkedések tűzoltók 
számára

:
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

6.2 Környezetvédelmi 
óvintézkedések

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a 
kiloccsanás területéről.  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos 
berendezést.  A kiömlött anyagot széllel szemben közelítse meg.  Akadályozza meg 
az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását.  Mossa bele a 
kiömléseket a szennyvízkezelőbe vagy járjon el az alábbiak szerint.  A kiömlött 
anyag elfolyását gátolja meg, és nem éghető felitató anyaggal, például homokkal,
földdel, vermikulittal vagy kovafölddel itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti 
ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe.  Engedéllyel rendelkező vállalkozóval 
végeztesse el az ártalmatlanítást.  A szennyezett felitató anyag ugyanolyan veszélyt 
jelenthet mint a kiömlött termék.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,
vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.  Tájékoztassa az illetékes hatóságot,
amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj 
vagy levegő).

Nagymértékű kifreccsenés :

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti.  Vigye el a tárolóedényeket a 
kiloccsanás területéről.  Használjon szikramentes szerszámokat és robbanásbiztos 
berendezést.  Hígítsa fel vízzel és törölje fel, ha vízoldható.  Másik lehetőségként,
vagy ha nem vízoldható, itassa fel inert száraz anyaggal és helyezze megfelelő 
hulladéktároló edénybe.  Engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el az 
ártalmatlanítást.

Kismértékű kifreccsenés :

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó 
személyzet esetében

:

A sürgősségi ellátók 
esetében

:

6.4 Hivatkozás más 
szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.
Lásd a 8. szakaszt a megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információkért.
Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek 
végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott.  Ürítse ki a környező 
területeket.  Ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket.
Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele.  Kapcsoljon ki minden 
gyújtóforrást.  Tilos a fáklya, dohányzás vagy láng a veszélyes területen.  Ne 
lélegezze be a párát vagy a ködöt.  Biztosítson megfelelő szellőztetést.  Amennyiben 
a szellõzés nem megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.  Megfelelő 
egyéni védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe 
az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.
Tekintse át "Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében" vonatkozó információkat 
is.

:

:

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések : Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet).  Tilos az étkezés,
ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tárolása és 
feldolgozása történik.  Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak kezet és arcot 
kell mosniuk.  Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le kell venni a 
szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.  Ne nyelje le.  Kerülje el a szemmel,
bőrrel vagy ruházattal való érintkezést.  Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését.
Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Amennyiben a szellõzés nem 
megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt.  Megfelelő szellőztetés nélkül ne 
lépjen be a raktártérbe vagy zárt helyekre.  Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy 
kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tárolóedényben, szorosan 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Tárolási hőmérséklet: 0 - 35°C (32 - 95°F).  A helyi előírásoknak megfelelően 
tárolandó.  Tárolja elkülönített és engedélyezett területen.  Tárolja az eredeti 
tárolóedényben közvetlen napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett 
helyen, távol összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól.
Elzárva tárolandó.  Távolítson el mindenféle gyújtóforrást.  Oxidáló anyagoktól 
elkülönítetten tárolandó.  A tárolóedényt a felhasználásig tartsa légmentesen 
lezárva.  A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával 
felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében.  Ne 
tárolja címkézés nélküli tárolóedényben.  A környezetszennyezés elkerülésére 
megfelelő edényzetet kell használni.  A kezelés vagy felhasználás előtt lásd az 
összeférhetetlen anyagokra vonatkozó 10. szakaszt.

Javaslatok az általános 
foglalkozási higiéniára 
vonatkozóan

:

7.2 A biztonságos tárolás 
feltételei, az esetleges 
összeférhetetlenséggel 
együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

lezárva, amikor nem használják.  Tárolja és használja hőforrástól, szikrától, nyílt 
lángtól vagy más gyújtóforrástól védve.  Használjon robbanásbiztos elektromos 
(szellőző, világító és anyagmozgató) készüléket.  Szikramentes eszközök 
használandók.  Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az elektrosztatikus 
kisülések ellen.  A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében az anyag áttárolása 
alatt a sztatikus elektromosságot a tárolóedények és a berendezés földelésével és 
összekötésével vezessük le.  Az üres tárolóedények termék maradványt 
tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek.  Ne használja újra a tárolóedényt.

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,
tárolása és feldolgozása történik.  Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak 
kezet és arcot kell mosniuk.  Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le 
kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.  Lásd a 8. szakaszt a további 
információkért a higiénés intézkedésekről.

:

Lásd az 1.2 szakaszt a Megállapított felhasználás.

Termék, illetve alkotóelem neve Expozíciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

n-butil-acetát 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018). A bőrrel érintkezésbe kerülve érzékenységet okoz. 
  CK: 950 mg/m³ 15 perc.
  AK: 950 mg/m³ 8 óra.

2-metoxi-1-metiletil-acetát 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018).
  CK: 550 mg/m³ 15 perc.
  AK: 275 mg/m³ 8 óra.

bután-1-ol 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018). Bőrön keresztül felszívódik. 
  CK: 90 mg/m³ 15 perc.
  AK: 45 mg/m³ 8 óra.

xilol 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018). Bőrön keresztül felszívódik. 
  CK: 442 mg/m³ 15 perc.
  AK: 221 mg/m³ 8 óra.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

8.1 Ellenőrzési paraméterek
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

Javasolt megfigyelési 
eljárások

Amennyiben ez a termék expozíciós határértékkel rendelkező összetevőket 
tartalmaz, személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség,
hogy meghatározzuk a szellőztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések 
hatékonyságát, és/vagy légzésvédő eszközök alkalmazásának szükségességét.
Hivatkozni kell a monitorozási szabványokra, úgymint a következők:  EN 689 
Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató a vegyi anyagok belélegzéssel 
történő expozíciójának értékeléséhez a határértékekkel és mérési stratégiákkal való 
összehasonlításhoz)  EN1402 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Útmutató 
a vegyi és biológiai anyagok expozícióját értékelő eljárások alkalmazásához és 
felhasználásához)  EN 482 Európai Szabvány (Munkahelyi környezet - Vegyi 
anyagok mérési eljárásainak véghezvitelére vonatkozó általános követelmények)  A 
veszélyes anyagok meghatározási módszereire vonatkozó nemzeti útmutató 
dokumentumokra való hivatkozás szintén szükséges.

:

etilbenzol 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018). Bőrön keresztül felszívódik. 
  CK: 884 mg/m³ 15 perc.
  AK: 442 mg/m³ 8 óra.

zirconium bis(hydrogen phosphate) 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet (Magyarország,
8/2018).
  AK: 5 mg/m³, (Zr ra számítva) 8 óra.
  CK: 20 mg/m³, (Zr ra számítva) 15 perc.

n-butil-acetát DNEL Hosszútávú Belélegzés 300 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 300 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Rövidtávú Belélegzés 600 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Rövidtávú Belélegzés 600 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 11 mg/m³ Munkások Szisztematikus

2-metoxi-1-metiletil-acetát DNEL Hosszútávú Szájon át 1.67 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 33 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Belélegzés 33 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 54.8 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 153.5 mg/kg bw/
nap

Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 275 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 550 mg/m³ Munkások Helyi
bután-1-ol DNEL Hosszútávú Szájon át 3.125 mg/kg bw/

nap
Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 55 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Belélegzés 310 mg/m³ Munkások Helyi
xilol DNEL Rövidtávú Belélegzés 260 mg/m³ Általános 

populáció
Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 260 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Bőrön át 125 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 65.3 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Szájon át 12.5 mg/kg bw/
nap

Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 221 mg/m³ Munkások Szisztematikus

Szisztematikus

Termék, illetve alkotóelem neve Kitettség Érték Lakosság Hatások

DNEL

Típus
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem
DNEL Rövidtávú Belélegzés 442 mg/m³ Munkások
DNEL Hosszútávú Belélegzés 221 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Rövidtávú Belélegzés 442 mg/m³ Munkások Helyi
DNEL Hosszútávú Bőrön át 212 mg/kg bw/nap Munkások Szisztematikus

Szénhidrogének, C9, aromás DNEL Hosszútávú Belélegzés 150 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 25 mg/kg bw/nap Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 32 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 11 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Szájon át 11 mg/kg bw/nap Általános 
populáció

Szisztematikus

2-metilpropán-1-ol DNEL Hosszútávú Belélegzés 55 mg/m³ Általános 
populáció

Helyi

DNEL Hosszútávú Belélegzés 310 mg/m³ Munkások Helyi
etilbenzol DNEL Hosszútávú Szájon át 1.6 mg/kg bw/nap Általános 

populáció
Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 15 mg/m³ Általános 
populáció

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 77 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 180 mg/kg bw/nap Munkások Szisztematikus

DNEL Rövidtávú Belélegzés 293 mg/m³ Munkások Helyi
α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
derivatives

DNEL Hosszútávú Belélegzés 0.35 mg/m³ Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 0.5 mg/kg Munkások Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Belélegzés 0.085 mg/m³ Általános 
populáció 
[Fogyasztók]

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Bőrön át 0.25 mg/kg Általános 
populáció 
[Fogyasztók]

Szisztematikus

DNEL Hosszútávú Szájon át 0.025 mg/kg Általános 
populáció 
[Fogyasztók]

Szisztematikus

PNEC-k

n-butil-acetát - Friss víz 0.18 mg/l -
- Tengervíz 0.018 mg/l -
- Édesvízi üledék 0.981 mg/kg -
- Tengervízi üledék 0.0981 mg/kg -
- Szenyvízkezelő Üzem 35.6 mg/l -
- Talaj 0.0903 mg/kg -

2-metoxi-1-metiletil-acetát - Friss víz 0.635 mg/l -
- Tengervíz 0.0635 mg/l -
- Édesvízi üledék 3.29 mg/kg -
- Tengervízi üledék 0.329 mg/kg -
- Talaj 0.29 mg/kg -
- Szenyvízkezelő Üzem 100 mg/l -

bután-1-ol - Friss víz 0.082 mg/l -
- Tengervíz 0.0082 mg/l -
- Édesvízi üledék 0.178 mg/kg -
- Tengervízi üledék 0.0178 mg/kg -
- Talaj 0.015 mg/kg -
- Szenyvízkezelő Üzem 2476 mg/l -

xilol - Friss víz 0.327 mg/l -
- Tengervíz 0.327 mg/l -

Termék, illetve alkotóelem neve Vizsgáló közeg 
Részletezés

Érték Módszer RészletezésTípus
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

Kézvédelem

Szem-/arcvédelem

:

:

Bőrvédelem

Megfelelő műszaki 
ellenőrzés

: Csak megfelelő szellőztetés mellett használja.  Használjon technológiai védőbúrát,
helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó berendezést annak érdekében,
hogy a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely 
ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon.  Műszaki szabályozó 
berendezések is szükségesek ahhoz, hogy a gázok, gőzök vagy por koncentrációja 
a robbanási küszöb alatt maradjon.  Használjon robbanásbiztos szellőző 
berendezést.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve 
evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.
Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat 
eltávolítására.  Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot.
Gondoskodjon arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és 
vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Higiénés intézkedések :

- Szenyvízkezelő Üzem 6.58 mg/l -
- Édesvízi üledék 12.46 mg/kg dwt -
- Tengervízi üledék 12.46 mg/kg dwt -
- Talaj 2.31 mg/kg -

2-metilpropán-1-ol - Friss víz 0.4 mg/l Értékelési Tényezők
- Tengervíz 0.04 mg/l Értékelési Tényezők
- Szenyvízkezelő Üzem 10 mg/l Értékelési Tényezők
- Édesvízi üledék 1.56 mg/kg dwt Egyensúlyi Eloszlás
- Tengervízi üledék 0.156 mg/kg dwt -
- Talaj 0.076 mg/kg dwt Egyensúlyi Eloszlás

etilbenzol - Friss víz 0.1 mg/l Értékelési Tényezők
- Tengervíz 0.01 mg/l Értékelési Tényezők
- Szenyvízkezelő Üzem 9.6 mg/l Értékelési Tényezők
- Édesvízi üledék 13.7 mg/kg dwt Egyensúlyi Eloszlás
- Tengervízi üledék 1.37 mg/kg dwt Egyensúlyi Eloszlás
- Talaj 2.68 mg/kg dwt Egyensúlyi Eloszlás
- Másodlagos Mérgezés 20 mg/kg -

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
derivatives

- Friss víz 0.0023 mg/l -

- Tengervíz 0.00023 mg/l -
- Szenyvízkezelő Üzem 10 mg/l -
- Édesvízi üledék 3.06 mg/kg dwt -
- Tengervízi üledék 0.306 mg/kg dwt -
- Talaj 2 mg/kg -

Egyéni óvintézkedések

Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelelő,
vegyszereknek ellenálló, nem áteresztő kesztyűt kell viselni a vegyszerek kezelése 
során mindenkor.  A kesztyűgyártó által meghatározott paraméterek 
figyelembevételével, a használat során ellenőrizze, hogy kesztyű még tartja a 
védőhatását.  Meg kell jegyezni, hogy egy kesztyűanyag áttörési ideje különböző 
lehet a különböző gyártók kesztyűi esetében.  Több anyagból álló keverékek 
esetében a kesztyű a védelmi képességének megőrzési ideje nem becsülhető meg 
pontosan.  A védőkesztyű kiválasztása a termék összes oldószertartalmán alapul.
Hosszantartó vagy gyakran ismételt érintkezés esetén 6. Osztályú védőkesztyű 
(áttörési idő >480 perc EN374 szerint) használata ajánlott. Rövidebb várható 
érintkezés esetén 2. vagy magasabb osztályú védőkesztyű (áttörési idő >30 perc 
EN 374 szerint) használata ajánlott.  A felhasználónak ellenőriznie kell, hogy a 
termék kezeléséhez végül kiválasztott kesztyűfajta a legmegfelelőbb legyen, és 
tekintetbe vegye a felhasználó kockázatelemzése szerinti használat körülményeit.

Vegyi védőszemüveg és védőpajzs.  Használjon EN 166 szerinti védőszemüveget.
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Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:
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8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

A légzésvédőt az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék veszélyessége és 
a légzésvédő biztonságos üzemelési határértékei alapján kell kiválasztani.  Ha a 
dolgozók a kitettségi határérték feletti koncentrációnak vannak kitéve, az erre a 
célra rendszeresített, megfelelő légzőkészüléket kell használniuk.  Ha a 
kockázatértékelés szerint szükséges, használjon  a vonatkozó szabványnak 
megfelelő, szabályosan illesztett, levegőszűrős vagy frisslevegős légzőkészüléket.
EN140-nek megfelelő légzőkészüléket kell viselni.  Szűrő típusa:  szerves gáz (A 
típus) és részecske szűrő  P3

A légutak védelme :

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele 
járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket 
szakemberrel kell jóváhagyatni.  Ahol fennáll a sztatikus elektromosság okozta 
begyulladás veszélye, ott antisztatikus védőruházatot kell viselni.  A sztatikus 
elektromos kisülés elleni leghatásosabb védekezés érdekében antisztatikus overált,
csizmát és kesztyűt kell viselni.  Az anyag és a tervezés/kivitelezés 
követelményeiről és a tesztmódszerekről további információk az EN 1149 Európai 
Szabványban találhatók.

A környezeti expozíció 
elleni védekezés

: A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót 
ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi 
előírásoknak.  Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések 
műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az 
elfogadható szintre csökkenjen.

Test védelem

Egyéb bőrvédelem Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további 
intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy 
szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Kesztyű

:

Hosszadalmas vagy ismételt kezelés esetén használják a következő típusú 
kesztyűket:

Használható: Kloroprén, nitril gumi
Javasolt: neoprén, polivinil alkohol, butilgumi, Viton®

:

>37.78°C

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdő forráspont és 
forrásponttartomány

Folyadék.

Jellemző.Szag

pH

KülönbözőSzín

Párolgási sebesség

Lobbanáspont Zárttéri (CC): 23°C

Nem áll rendelkezésre.Szagküszöbérték

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Gyúlékonyság (szilárd,
gázhalmazállapot)

:

Legnagyobb ismert tartomány: Alsó: 1.4%  Felső: 11.3% (bután-1-ol):Felső/alsó gyulladási határ 
vagy robbanási tartományok

Elkezdhet megszilárdulni a következő hőmérsékleten: -66°C (-86.8°F) Ez a 
következő összetevőkre vonatkozó adatokon alapul: 2-Metoxi-1-metiletil-acetát.
Súlyozott átlag: -93.93°C (-137.1°F)

Legmagasabb ismert érték: 1 (n-butil-acetát)  Súlyozott átlag: 0.9viszonyítva 
butil-acetát

folyadék

Vízben oldhatatlan.
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Relatív sűrűség

Oldékonyság (oldékonyságok)

1

Oldhatatlan a következő anyagokban: hideg víz.

Öngyulladási hőmérséklet

Viszkozitás Kinematikai (40°C): >0.21 cm2/s

Megoszlási hányados: n-
oktanol/víz

Robbanásveszélyesség

:

:

:

:

:

:

Oxidáló tulajdonságok :

9.2 Egyéb információk

Bomlási hőmérséklet :

További információk nem állnak rendelkezésre.

Legmagasabb ismert érték: 1.5 kPa (11.3 mm Hg) (20°C fokon) (n-butil-acetát).
Súlyozott átlag: 1.22 kPa (9.15 mm Hg) (20°C fokon)

:Gőznyomás

Gőzsűrűség : Legmagasabb ismert érték: 4.6  (Levegő = 1)  (2-Metoxi-1-metiletil-acetát).
Súlyozott átlag: 3.86  (Levegő = 1)

Viszkozitás : 40 - <60 s (ISO 6mm)

Legalacsonyabb ismert érték: 333°C (631.4°F) (2-Metoxi-1-metiletil-acetát).

Nem alkalmazható.

A termékkel kapcsolatban nem áll fenn oxidáció kockázata.

A termék önmaga nem robbanásveszélyes, de gőzök vagy porszemcsék 
levegővel alkotott keveréke robbanást okozhat.

A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7.
Fejezetet).

10.6 Veszélyes 
bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények Nagy hőmérsékleteknek való kitettség esetén veszélyes bomlástermékek 
keletkezhetnek.

Körülményektől függően, bomlástermékek között lehetnek a következő anyagok:
szén-oxidok  nitrogén-oxidok  halogénezett vegyületek  fém-oxid/oxidok

A termék stabil.10.2 Kémiai stabilitás

Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól:
... oxidálószerek, erős lúgok, erős savak.

:

:

:

10.5 Nem összeférhető 
anyagok

:

10.3 A veszélyes reakciók 
lehetősége

: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem 
fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség : Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

Útmutatóul a 7. és 8. fejezetekben felsorolt óvintézkedések szolgálnak.

Akut toxicitás

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok
11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

n-butil-acetát LC50 Belélegzés Gőz Patkány >21.1 mg/l 4 óra
LC50 Belélegzés Gőz Patkány 2000 ppm 4 óra
LD50 Bőrön át Nyúl >17600 mg/kg -
LD50 Szájon át Patkány 10.768 g/kg -

2-metoxi-1-metiletil-acetát LD50 Bőrön át Nyúl >5 g/kg -
LD50 Szájon át Patkány 8532 mg/kg -

bután-1-ol LC50 Belélegzés Gőz Patkány 24000 mg/m³ 4 óra
LC50 Belélegzés Gőz Patkány 8000 ppm 4 óra
LD50 Bőrön át Nyúl 3400 mg/kg -
LD50 Szájon át Patkány 790 mg/kg -

xilol LD50 Bőrön át Nyúl >1.7 g/kg -
LD50 Szájon át Patkány 4.3 g/kg -

Szénhidrogének, C9, aromás LD50 Bőrön át Nyúl >3160 mg/kg -
LD50 Szájon át Patkány -

Női
3492 mg/kg -

2-metilpropán-1-ol LC50 Belélegzés Gőz Patkány 24.6 mg/l 4 óra
LD50 Bőrön át Nyúl 2460 mg/kg -
LD50 Szájon át Patkány 2830 mg/kg -

etilbenzol LC50 Belélegzés Gőz Patkány 17.8 mg/l 4 óra
LD50 Bőrön át Nyúl 17.8 g/kg -
LD50 Szájon át Patkány 3.5 g/kg -

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Faj Adag Kitettség

Következtetés /
Összefoglaló

:

Rákkeltő hatás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Mutagenitás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

xilol Bőr - Mérsékelten 
irritáló anyag

Nyúl - 24 óra 500 mg -

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény Pontszám Kitettség Megfigyelés

Következtetés / Összefoglaló

Bőr :

Szem :

Légzési :

Érzékennyé tevés

Következtetés / Összefoglaló

Bőr :
Légzési :

Faj

Heveny toxicitás becslése

Szájon át 10781.43 mg/kg
Bőrön át 19674.29 mg/kg
Belégzés (gőzök) 177.12 mg/l

Útvonal ATE érték

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés : A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.  Álmosságot vagy szédülést 
okozhat.

A központi idegrendszer (CNS) leromlását okozhatja.:Lenyelés

Bőrrel érintkezés : Bőrirritáló hatású.  Zsírtalanítja a bőrt.

Súlyos szemkárosodást okoz.:Szembe jutás

Teratogén hatás

Következtetés /
Összefoglaló

:

Következtetés /
Összefoglaló

:

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek

Belélegzés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
émelygés vagy hányás
fejfájás
álmosság/fáradtság
szédülés
ájulás

:

Nem áll rendelkezésre.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Termék, illetve alkotóelem neve Kategória

Termék, illetve alkotóelem neve Kategória

Aspirációs veszély

Termék, illetve alkotóelem neve Eredmény

Kitettségi 
útvonal

Célszervek

Kitettségi 
útvonal

Célszervek

A valószínű expozíciós 
utakra vonatkozó 
információk

:

xilol ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória
Szénhidrogének, C9, aromás ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória
etilbenzol ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória

n-butil-acetát 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Narkotikus hatások

bután-1-ol 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Narkotikus hatások

3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Légúti irritáció

xilol 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Légúti irritáció

Szénhidrogének, C9, aromás 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Narkotikus hatások

3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Légúti irritáció

2-metilpropán-1-ol 3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Narkotikus hatások

3.
kategória

Nem 
alkalmazható.

Légúti irritáció

etilbenzol 2.
kategória

Nincs 
meghatározva

hallószervek

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.
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11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Hosszabb időn át tartó vagy ismételt érintkezés zsírtalaníthatja a bőrt és irritációhoz,
felrepedézésekhez és/vagy bőrgyulladáshoz vezethet.

Általános :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Rákkeltő hatás :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Mutagenitás :

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.Teratogén hatás :

Nem áll rendelkezésre.

Következtetés /
Összefoglaló

: Nem áll rendelkezésre.

Fejlődési hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások : Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Bőrrel érintkezés

Lenyelés A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom vagy irritáció
pirosság
kiszáradás
felrepedezés
hólyagosodás következhet be

:

:

Szembe jutás : A tünetek között a következők fordulhatnak elő:
fájdalom
könnyezés
pirosság

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali 
hatások

Lehetséges késleltetett 
hatások

:

:

Lehetséges azonnali 
hatások

Lehetséges késleltetett 
hatások

:

:

Egyéb információk :

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

Nem áll rendelkezésre.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. Az elegyet a 1272/2008/EK CLP rendelet összegző módszere
alapján megvizsgálták, és toxikológiai tulajdonságai alapján osztályozták. A részletekkel kapcsolatban lásd a 2 és 3.
Fejezeteket.

A megadott munkahelyi kitettségi határértéknél nagyobb koncentrációjú oldószergőzők hatására egészségkárosodás
következhet be, például nyálkahártya- és légzőrendszeri irritáció, valamint vese-, máj- és központi idegrendszeri
károsodás. A tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az izomgyengeség és a kábultság, szélsőséges
esetekben az eszméletvesztés.
Az oldószerek a bőrön keresztüli felszívódás következtében a fenti hatások valamelyikét idézhetik elő. Ismételt, vagy
hosszantartó érintkezés a keverékkel a bőr természetes zsírtartalmának kivonását okozhatja, nem-allergiás kontakt
dermatitiszt és a bőrön keresztül történő felszívódást eredményezhet.
A szembe freccsenő folyadék szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.
Lenyelése hányingert, hasmenést és hányást okozhat.
Amennyiben ismertek, ez számításba veszi a komponens szájon át, belélegzéssel, bőrön át és szemmel való
érintkezéssel történő rövid vagy hosszú távú expozíciójának azonnali és krónikus hatásait.

Tartalmaz zirconium bis(hydrogen phosphate), α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Allergiás reakciót válthat ki.
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Mobilitás Nem áll rendelkezésre.:

LogPow BKF Potenciál

12.3 Bioakkumulációs képesség

Termék, illetve alkotóelem 
neve

n-butil-acetát 1.78 - kicsi/alacsony
2-metoxi-1-metiletil-acetát 0.56 - kicsi/alacsony
bután-1-ol 0.88 - kicsi/alacsony
xilol 3.16 7.4 - 18.5 kicsi/alacsony
2-metilpropán-1-ol 0.76 - kicsi/alacsony
etilbenzol 3.15 79.43 kicsi/alacsony

Termék, illetve alkotóelem neve Felezési idő vízben Fotolízis Biológiai 
lebonthatóság

n-butil-acetát - - Könnyen
xilol - - Könnyen
Szénhidrogének, C9, aromás - - Könnyen
etilbenzol - - Könnyen
α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives - - Nem könnyen

12.1 Toxicitás

n-butil-acetát Akut LC50 18 mg/l Hal 96 óra
2-metoxi-1-metiletil-acetát Akut LC50 161 mg/l Friss víz Hal 96 óra
bután-1-ol Akut LC50 1376 mg/l Hal 96 óra
Szénhidrogének, C9, aromás EC50 3.2 mg/l Daphnia 48 óra

LC50 9.2 mg/l Hal 96 óra
2-metilpropán-1-ol Akut EC50 1100 mg/l Daphnia 48 óra
etilbenzol Akut LC50 150 - 200 mg/l 

Friss víz
Hal 96 óra

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives Krónikus NOEC 0.78 mg/l Daphnia 21 nap

Termék, illetve alkotóelem 
neve

FajEredmény Kitettség

Következtetés / Összefoglaló:

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

n-butil-acetát TEPA and 
OECD 301D

83 % - Könnyen - 28 nap - -

Szénhidrogének, C9,
aromás

- 75 % - Könnyen - 28 nap - -

α-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)
derivatives

- 12 % - 28 nap - -

Termék, illetve alkotóelem 
neve

Teszt AdagEredmény Oltóanyag

Következtetés / Összefoglaló:

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Talaj/víz megoszlási 
hányados (KOC)

Nem áll rendelkezésre.:

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat.

Ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB értékelésű anyagokat.
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.6 Egyéb káros hatások Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.:

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.Veszélyes Hulladék :

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 
lehetséges.  A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek 
ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-
ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket.  A 
megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel 
rendelkező vállalkozóval végeztesse el.  A hulladékot nem szabad kezeletlenül 
csatornába engedni, kivéve hogyha teljesen meg nem felel valamennyi illetékes 
hatóság követelményeinek.

:Hulladékelhelyezési 
módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok
Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz 
Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben 
megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Csomagolás

Hulladék-kód Hulladék megjelölés

Hulladékelhelyezési 
módszerek

:

Csomagolás típusa Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Különleges 
óvintézkedések

:

08 01 11* szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 
lakkhulladékok

Edény 15 01 04 fém csomagolási hulladékok

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak 
lehetséges.  A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó.  Az égetés vagy 
hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.  Óvatosan kell 
bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve.  Az 
üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.  A 
termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat 
létre a tartály belsejében.  Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos,
kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva.  Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását 
és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és 
csatornákkal.

14. Szállításra vonatkozó információk

3

UN1263

3

UN1263

ADR/RID IMDG IATAADN

UN1263

FESTÉK

3

UN1263

FESTÉK

3

14.1 UN-szám

14.2 Az ENSZ 
szerinti megfelelő 
szállítási 
megnevezés

14.3 Szállítási 
veszélyességi 
osztály(ok)

PAINT PAINT
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:

Összhangban van a 2015/830  (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével

14. Szállításra vonatkozó információk

Szállítás a felhasználó telephelyén belül: mindig zárt tartályban történjék, amely 
álló helyzetben van és biztonságos. A szállítást végző személyzet legyen tisztában a 
teendőkkel baleset vagy kiömlés esetén.

:

További információk
Nincs meghatározva.

A termék csak akkor minősül környezetvédelmi szempontból veszélyesnek, hogyha 
tartályhajóban szállítják.
Nincs meghatározva.

ADR/RID

ADN

IMDG

:

:

:

III III

No. No.

III

Igen.

Nem alkalmazható. Not applicable.

IATA : Nincs meghatározva.

III

Nem.

Nem alkalmazható.

Alagút kód : (D/E)

14.4 Csomagolási 
csoport

14.5 Környezeti 
veszélyek

Tengervizet 
szennyező 
anyagok

Not applicable.

14.6 A felhasználót érintő 
különleges óvintézkedések

14.7 A MARPOL-egyezmény 
II. melléklete és az IBC 
szabályzat szerinti 
ömlesztett szállítás

: Nem alkalmazható.

Nem alkalmazható.XVII. Melléklet - Egyes 
veszélyes anyagok,
készítmények és 
árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával 
és felhasználásával 
kapcsolatos korlátozások

:

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/
jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

XIV. Melléklet

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

Seveso Direktíva

Ez a termék a Seveso Irányelv által szabályozott.

Veszély szempontok

Kategória

P5c

Ózonkárosító anyagok (1005/2009/EU)

Nem besorolt.
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DELTRON BC LEAD FREE COLOURS

Kód D7BC-MX01/E1 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje : 3 Március 2020:
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15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk
Nemzeti előírások

Referenciák : 1907/2006/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség 
létrehozásáról 453/2010/EK RENDELET a vegyi anyagok regisztrálásáról,
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról 1272/2008/EK RENDELET az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet módosításáról 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000 (II. 27)
EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása 
a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a 
hulladékjegyzékről.  25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és 
járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának 
szabályozásáról 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól. 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a 
biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

15.2 Kémiai biztonsági 
értékelés

: Nem történt Kémiai Biztonsági Értékelés.

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

ATE = Ahut Toxicitás Becslése
CLP = Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek Besorolásáról, Címkézéséről és 
Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]
DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint
EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat
PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció
RRN = REACH Regisztrációs Szám
PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező
vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény
ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Egyezmény
IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe
IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek megfelelő osztályozás levezetéséhez használt eljárás

Besorolás Indoklás

Flam. Liq. 3, H226 Vizsgálati adatok alapján
Skin Irrit. 2, H315 Számítási módszer
Eye Dam. 1, H318 Számítási módszer
STOT SE 3, H336 Számítási módszer

A rövidített H-állítások teljes szövege
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16. SZAKASZ: Egyéb információk

Kiadási időpont/
Felülvizsgálat ideje

Változat

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

3 Március 2020

21 Október 2019

9.02

Elhárítás

Az ebben a biztonsági adatlapban található információk a tudomány és a technikai mai állása szerinti ismereteken 
alapszik. Ezeknek az információknak az a célja, hogy felhívja a figyelmet a higiéniás és biztonsági szempontokra az 
általunk szállított termékekre vonatkozóan és elővigyázatossági lépéseket javasol a raktározásra és a 
termékfelhasználásra. A termékek tulajdonságait illetően semmiféle igazolás és garancia nincs adva. Nem vállalunk 
felelősséget a biztonsági adatlapban megadott elővigyázatossági intézkedések figyelmen kívül hagyása és a termék 
nem rendeltetésszerű használata esetén.

Előzmény

Készítette: : EHS

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a 

szerveket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az osztályozás [CLP/GHS] teljes szövege

Acute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITÁS (orális) - 4. kategória
Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITÁS (bőr) - 4. kategória
Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITÁS (belélegzés) - 4. kategória
Aquatic Chronic 2, H411 HOSSZÚ TÁVÚ (KRÓNIKUS) VÍZI TOXICITÁSI VESZÉLY - 2.

kategória
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRÁCIÓS VESZÉLY - 1. kategória
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését 

okozhatja.
Eye Dam. 1, H318 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 1. kategória
Eye Irrit. 2, H319 SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2. kategória
Flam. Liq. 2, H225 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 2. kategória
Flam. Liq. 3, H226 TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK - 3. kategória
Skin Irrit. 2, H315 BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória
Skin Sens. 1, H317 BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória
STOT RE 2, H373 CÉLSZERVI TOXICITÁS - ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ - 2. kategória
STOT SE 3, H335 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 

(Légúti irritáció) - 3. kategória
STOT SE 3, H336 CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT) - EGYSZERI EXPOZÍCIÓ 

(Narkotikus hatások) - 3. kategória
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 SAFETY DATA SHEET
Butyl glycol (BG)

 

 

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the 
company/undertaking
Date issued 21.01.2014

1.1. Product identifier
Product name Butyl glycol (BG)
Chemical name 2-butoxietanol
Synonyms Etylenglykolmonobutyleter
REACH Reg No. 01-2119475108-36-0000
CAS no. 111-76-2
Index no. 603-014-00-0
Article no. 17000000

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
Use of the substance/preparation For the preparation of paints and as a solvent.

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet
Manufacturer 
Company name Fred Holmberg & Co AB
Office address Geijersgatan 8
Postal address Box 60056
Postcode S-216 10
City Limhamn
Country Sweden
Tel +46 (0)40 15 79 20
Fax +46 (0)40 16 22 95
E-mail info@holmberg.se
Website http://www.holmberg.se/en/

1.4. Emergency telephone number
Emergency telephone 112 (Europe)

 

SECTION 2: Hazards identification
2.1. Classification of substance or mixture
Classification according to 
67/548/EEC or 1999/45/EC

Xi; R36/38
Xn; R20/21/22

Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008 
[CLP/GHS]

Acute tox. 4; H302;
Acute tox. 4; H312;
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
Acute tox. 4; H332;

2.2. Label elements
Hazard Pictograms (CLP)

 

Signal word Warning
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Hazard statements H302 Harmful if swallowed.
H312 Harmful in contact with skin.
H315 Causes skin irritation.
H319 Causes serious eye irritation.
H332 Harmful if inhaled.

Precautionary statements P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P264 Wash thoroughly after handling.
P270 Do no eat, drink or smoke when using this product.
P271 Use only outdoors or in a well-ventilated area.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P304 + P340 IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a 
position comfortable for breathing.
P301 + P312 IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician 
if you feel unwell. P302 + P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and 
water.
P330 Rinse mouth.
P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P337 + P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
P363 Wash contaminated clothing before reuse.
P501 Dispose of contents/container to

2.3. Other hazards
Other hazards Not known.
 

SECTION 3: Composition/information on ingredients
3.1. Substances
Substance Identification Classification Contents
2-Butoxyethanol CAS no.: 111-76-2

EC no.: 203-905-0
Index no.: 603-014-00-0
Synonyms: 2-Butoxyethanol

Xn; R20/21/22
Xi; R36/38
Acute tox. 4; H332
Acute tox. 4; H312
Acute tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

100

Column headings CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs or Elincs number) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingredient 
name = Name as specified in the substance list (substances that are not 
included in the substance list must be translated, if possible). Contents given 
in; %, %wt/wt, %vol/wt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, weight%, vol%

HH/HF/HE T+ = Very toxic, T = Toxic, C = Corrosive, Xn = Harmful, Xi = Irritating, E 
= Explosive, O = Oxidizing, F+ = Extremly flammable, F = Very flammable, 
N = Environmental hazard

 

SECTION 4: First aid measures
4.1. Description of first aid measures
Inhalation Move the exposed person to fresh air at once. Get medical attention if any 

discomfort continues.
Skin contact Remove contaminated clothes and rinse skin thoroughly with water.
Eye contact Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any 

contact lenses and open eyes wide apart. Get medical attention if any 
discomfort continues.

Ingestion NEVER MAKE AN UNCONSCIOUS PERSON VOMIT OR DRINK FLUIDS! Do 
not induce vomiting. Rinse mouth with water. Get medical attention.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed
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Information for health personnel Treat Symptomatically. Do not give victim anything to drink if he is 
unconscious.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
Specific details on antidotes No recommendation given.
 

SECTION 5: Firefighting measures
5.1. Extinguishing media
Suitable extinguishing media Extinguish with alcohol-resistant foam, carbon dioxide, dry powder or water 

fog.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture
Fire and explosion hazards Solvent vapours may form explosive mixtures with air.
Hazardous combustion products Fire creates: Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO2).

5.3. Advice for firefighters
Fire fighting procedures No specific fire fighting procedure given.
 

SECTION 6: Accidental release measures
6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Personal protection measures Ensure suitable personal protection (including respiratory protection) during 

removal of spillages in a confined area. Ventilate well. Stop leak if possible 
without risk. Avoid contact with skin and eyes. Do not breathe vapour. For 
personal protection, see section 8.

6.2. Environmental precautions
Environmental precautionary 
measures

Avoid discharge into drains, water courses or onto the ground.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up
Cleaning method Dam and absorb spillages with sand, earth or other non-combustible material.

6.4. Reference to other sections
Other instructions Information regarding exposure / personal protection and disposal, see section 

8 and 13.
 

SECTION 7: Handling and storage
7.1. Precautions for safe handling
Handling Keep away from heat, sparks and open flame. Take precautionary measures 

against static discharges. Mechanical ventilation may be required.

Protective Safety Measures
Advice on general occupational 
hygiene

Provide easy access to water supply and eye wash facilities.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities
Storage Keep away from heat, sparks and open flame. Ground container and transfer 

equipment to eliminate static electric sparks. Store in a cool and well-
ventilated place.

7.3. Specific end use(s)
Specific use(s) Not entered.
 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection
8.1. Control parameters
Occupational Exposure limit values
Substance Identification Value TWA Year
2-Butoxyethanol CAS no.: 111-76-2

EC no.: 203-905-0
8-hour TWA: 25 ppm
8-hour TWA: 123 mg/m3

2011
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Index no.: 603-014-00-0
Synonyms: 2-Butoxyethanol

15 min.: 50 ppm
15 min.: 246 mg/m3
Sk

Other Information about threshold 
limit values

Norske grenseverdier; FOR-2011-12-06-1358 vedlegg 1.
2-butoksyetanol: 8 t.: 10ppm, 50 mg/m3 (2003)

DNEL / PNEC
Method of testing Contents
DNEL Group: Consumer

Exposure route: Inhalation
Exposure frequency: Long term (repeated)
Type of effect: Systemic effect
Value: 49 mg/m3

DNEL Group: Consumer
Exposure route: Inhalation
Exposure frequency: Short term (acute)
Type of effect: Local effect
Value: 123 mg/m3

DNEL Group: Consumer
Exposure route: Oral
Exposure frequency: Long term (repeated)
Type of effect: Systemic effect
Value: 3,2 mg/kg

DNEL Group: Consumer
Exposure route: Dermal
Exposure frequency: Long term (repeated)
Type of effect: Systemic effect
Value: 38 mg/kg

DNEL Group: Worker
Exposure route: Inhalation
Exposure frequency: Long term (repeated)
Type of effect: Systemic effect
Value: 20 ppm

DNEL Group: Worker
Exposure route: Dermal
Exposure frequency: Long term (repeated)
Type of effect: Systemic effect
Value: 75 mg/kg

8.2. Exposure controls
Occupational exposure limits Provide adequate ventilation. Observe Occupational Exposure Limits and 

minimise the risk of inhalation of vapours. Protective gloves and goggles are 
recommended. Provide eyewash, quick drench.

Safety signs
   

Respiratory protection
Respiratory protection Respiratory protection must be used if air contamination exceeds acceptable 

level. Use respiratory equipment with gas filter, type A2.

Hand protection
Hand protection Use protective gloves. Chemical resistant gloves required for prolonged or 

repeated contact. Gloves of nitrile rubber, PVA or Viton are recommended.

Eye / face protection
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Eye protection Use safety goggles or face shield in case of splash risk.

Skin protection
Skin protection (except hands) Wear appropriate clothing to prevent any possibility of skin contact.

Hygiene / Environmental
Specific hygiene measures Wash hands after contact.
 

SECTION 9: Physical and chemical properties
9.1. Information on basic physical and chemical properties
Physical state Fluid.
Colour Colourless.
Odour Mild.
Comments, pH (as supplied) Not relevant.
Melting point/melting range Value: < -70,4 °C
Boiling point / boiling range Value: 168-172 °C
Flash point Value: 67 °C
Explosion limit Value: 1,1-10,6 %
Vapour pressure Value: 0,89 hPa

Test temperature: 20 °C
Vapour density Value: 3,7
Specific gravity Value: 899-902 kg/m3

Test temperature: 20 °C
Solubility description Soluble in: Organic solvents. Miscible with water.
Partition coefficient: n-octanol/water Value: 0,81
Viscosity Value: 3,642 mm2/s

Method of testing: Kinematisk
Test temperature: 20 °C

9.2. Other information
 

SECTION 10: Stability and reactivity
10.1. Reactivity
Reactivity Heating may cause a fire.

10.2. Chemical stability
Stability Stable under the prescribed storage conditions.

10.3. Possibility of hazardous reactions
Possibility of hazardous reactions Not known.

10.4. Conditions to avoid
Conditions to avoid Avoid heat, flames and other sources of ignition.

10.5. Incompatible materials
Materials to avoid Avoid contact with oxidising agents (e.g. nitric acid, peroxides and 

chromates). Strong acids.

10.6. Hazardous decomposition products
Hazardous decomposition products Fire creates: Carbon monoxide (CO). Carbon dioxide (CO2).
 

SECTION 11: Toxicological information
11.1. Information on toxicological effects
Toxicological Information:
Other toxicological data Acute Toxicity (Oral LD50): mg/kg (oral rat) 1,746

Acute Toxicity (Inhalation LC50): mg/l (vapours) (4h) 2 - 20
Acute Toxicity (Dermal LD50): mg/kg Guinea Pig > 2000

Potential acute effects
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Inhalation In high concentrations, vapours are narcotic and may cause headache, 
fatigue, dizziness and nausea. Icke klassificerad som aspirationstoxisk (Not 
classified as asp. tox.)

Skin contact Irritating to skin. Prolonged or frequent contact may cause redness, itching, 
eczema and skin cracking. Defats the skin.

Eye contact May irritate and cause redness and pain. Causes serious eye irritation.
Ingestion Ingestion of large amounts may cause unconsciousness. However, ingestion 

may cause nausea, headache, dizziness and intoxication. Ingestion may 
cause irritation of the gastrointestinal tract, vomiting and diarrhoea. May cause 
irritation to the mouth and throat.

Delayed effects / repeated exposure
Sensitisation Not known.
Chronic effects None known.

Carcinogenic, Mutagenic or Reprotoxic
Carcinogenicity Not known.
Mutagenicity Not known.
Teratogenic properties Not known.
Reproductive toxicity Not known.
 

SECTION 12: Ecological information
12.1. Toxicity
Acute aquatic, fish Value: 1,474 mg/l

Method of testing: LC50 (OECD 203)
Fish, species: Oncorhynchus mykiss
Duration: 96h

Acute aquatic, algae Value: 1,840 mg/l
Method of testing: EC50 (OECD 201)
Algae, species: Pseudokirchneriella subcapitata
Duration: 72h

Acute aquatic, Daphnia Value: 1,550 mg/l
Method of testing: EC50 (OECD 202)
Daphnia, species: Daphnia magna
Duration: 48h

Other ecotoxicological information, 
fish

Chronic toxicity:
NOEC (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio

Other ecotoxicological information, 
crustaceans

Chronic toxicity:
NOEC (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211)

12.2. Persistence and degradability
Persistence and degradability 
description

Easily biodegradable.

Persistence and degradability BOD5/COD: 0.32-0.76
BOD: 96% after 14 d (MITI)
95% degraded after 28 d, OECD 301E

12.3. Bioaccumulative potential
Bioaccumulative potential Will not bio-accumulate.

12.4. Mobility in soil
12.5. Results of PBT and vPvB assessment
PBT assessment results This substance is not classified as PBT or vPvB.

12.6. Other adverse effects
Other adverse effects / Remarks None known.
 

SECTION 13: Disposal considerations
13.1. Waste treatment methods
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Specify the appropriate methods of 
disposal

Confirm disposal procedures with environmental engineer and local regulations. 
Absorb in vermiculite or dry sand and dispose of at a licenced hazardous 
waste collection point. Liquid components can be disposed of by incineration.

Product classified as hazardous 
waste

Yes

Packaging classified as hazardous 
waste

Yes

 

SECTION 14: Transport information
14.1. UN number
Comments Not dangerous goods in the meaning of ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, 

ICAO/IATA-DGR .

14.2. UN proper shipping name
14.3. Transport hazard class(es)
14.4. Packing group
14.5. Environmental hazards
Comment Not relevant.

14.6. Special precautions for user
14.7. Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
 

SECTION 15: Regulatory information
15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the 
substance or mixture
Other Label Information Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council 

of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances 
and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC,
 and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Legislation and regulations Dangerous Substance Directive 67/548/EEC.
The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 
2009 (S.I 2009 No. 716).
The List of Wastes (England) (Amendment) Regulations 2005. (SI 2005 No. 
895). Avfallsförordningen (2011:927).

15.2. Chemical safety assessment
 

SECTION 16: Other information
Hazard symbol

 

R-phrases R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R36/38 Irritating to eyes and skin.

S-phrases S2 Keep out of the reach of children.
S24 Avoid contact with skin.
S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and 
seek medical advice. S36/37 Wear suitable protective clothing and gloves.
S46 If swallowed, seek medical advice immediately and show this container 
or label.

Classification according to 
Regulation (EC) No 1272/2008 

Acute tox. 4; H302;
Acute tox. 4; H312;

Butyl glycol (BG) Page 7 of 8



[CLP/GHS] Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
Acute tox. 4; H332;

List of relevant R-phrases (under 
headings 2 and 3).

R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.
R36/38 Irritating to eyes and skin.

List of relevant H-phrases (Section 
2 and 3).

H332 Harmful if inhaled.
H302 Harmful if swallowed.
H312 Harmful in contact with skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H315 Causes skin irritation.

Responsible for safety data sheet Fred Holmberg & Co AB
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TECHNISCHE INFORMATIONEN   -   TECHNICAL INFORMATION          
 
 
 

 
 
 

Artikel / Item:        Paintblock 500 Magenta 
 
Teilenummer / Part Number:      10000016 
 
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxD):    490 x 490 x 500 mm 
 
Nenn-Volumenstrom / Nominal Airflow:     500 m³/h ~ 0,55 m/s  
 
Anfangsdruckdifferenz / Initial Pressure Drop @ 500 m³/h:  17 Pa 

 
Empfohlene Enddruckdifferenz / Recommended Final Pressure Drop: 500 Pa 
 
Leergewicht / Empty Weight:      2960 g 
 
Abscheidegrad / Average Arrestance:     ≤ 98 % 
 
Ø Lack-Aufnahmekapazität / Ø Paint Holding Capacity:   15 kg 
 
Druckverlust/Luftdurchsatz / Pressure Drop/Airflow: 
 

 
 
Diese Information wird regelmäßig auf Aktualität und Vollständigkeit überprüft und kann jederzeit ohne gesonderte Mitteilung geändert werden. 
This information is regularly checked for correctness and validity, and can be subject to change at any time without separate notification.    MJ 01/18 
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B. Átnézetes helyszínrajz 
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Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
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GIANT I. és II: ütem

Távlati bővítés lehetősége

Procter & Gamble
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Péter A.
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Tölgyesi M.V. Z.P.A.
GIANT kerékpár ü. - festötechnológia
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C. Részletes helyszínrajz 
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Mott MacDonald Magyarország Kft.
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398492/H04/02 Végl.
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RajzoltaMegjegyzés

Ellenőrizte

Jóváhagyta

Méretarány

Biztonság Státusz Verzió

Részletes helyszínrajz

M=1:2500

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

T.M.A. 2020.11.09. P.A. Végleges verzió V.Z.

A.

Péter A.

(I. és II. ütem)

Giant Gyártó Hungary Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Tölgyesi M.GIANT kerékpár ü. - festötechnológia
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D. Változatlan hatásterületek: természetvédelem, 

táj, talaj, víz 
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E. Levegőminőség- és zaj hatásterület 
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Üzemelés alatti zajvédelmi hatásterület

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

 Zaj- és levegőtisztaságvédelem

T.M.A. 2020.11.09. P.A. Végleges verzió V.Z.

Távlati bővítési terület (tartalék terület)

Péter A.

(I. és II. ütem)

Giant Gyártó Hungary Kft.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.

Tölgyesi M.GIANT kerékpár ü. - festötechnológia
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F. Zajmérési jegyzőkönyv 



1. / 1 oldal

50 dB 40 dB 55 dB 45 dB 60 dB 55 dB
55 dB 45 dB 60 dB 55 dB 65 dB 55 dB
60 dB 50 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB
65 dB 55 dB 65 dB 55 dB 65 dB 55 dB

Mér m szer: Svantek SVAN 958 zaj- és rezgésanalizátor

Pécsi János okl. környezetmérnök
Mayer Zoltán, okl. környezetmérnök

<átnézeti térkép a projekt útszakasz és a mérési pontok jelölésével>

Helyszíni zajmérési jegyz könyv
GIANT kerékpár összeszerel  üzem Gyöngyös

Vizsgált beruházás

Vizsgált zajforrások

Mérés résztvev i:

Átnézeti helyszínrajz

GIANT kerékpár összeszerel  üzem

Vizsgált védend  területek Gyöngyös, Karácsondi út és Gyöngyöshalász, Vasút út védend i

Zajmérés

alapállapot mérés

Mérés dátuma: 2018.05.17.

3204, 3210

El írt mérések:

Kiszolgáló- lakóút Mellék- gy t - közutak
Üdül - és eü-i terület
Lk, okt-i, temet -, zölterület
Ln, vegyes terület
Gazdasági terület

Gyf-i, 1.,2. rend  fuZajvédelmi határérték N/É

3210

1. / 2 oldal

A mérési pont sorszáma: Cím:

A mérés dátuma: Zajforrás:

Zajmérési adatok: Id pont Id tartam LA,eq LA,S,max LA,S,min Adatfile
Reggel/este 1 9:53 0:15:00 67.3 dB 81.7 dB 43.7 dB GIANT1
Reggel/este 2 10:09 0:15:00 67.7 dB 84.4 dB 39.7 dB GIANT2

Nappal 1 12:10 0:10:00 68.0 dB 83.0 dB 47.1 dB GIANT5
94.5 Nappal 2 12:25 0:10:00 68.2 dB 83.2 dB 47.1 dB GIANT6

Éjjel

Forgalomszámlálás (15 p) Szgk. Ktgk. Ntgk. Szgk. Ktgk. Ntgk.
Közút neve:
Reggel/este 80.0 11.5 4.0

Nappal 78.0 9.5 4.5
Éjjel

Meteorológiai viszonyok Id pont H m. Széler Szélirány Páratart. Felh sség
Reggel/este 9:53 20°C 1m/s NY 70% enyhe

Nappal 12:10 20°C 2m/s NY 70% felh s
Éjjel 0:00

Helyszínrajz

Megjegyzések:

<térkép a mérend  útszakaszok és a mér pont jelölésével, megnevezésével [580×310]>

2018.05.17. 3204

3204 -

Helyszíni zajmérési jegyz könyv

M1 Gyöngyös, Karácsondi út 27.

GIANT kerékpár összeszerel  üzem Gyöngyös

Kalibrálás
el tte:



A mérési pont sorszáma: Cím:

A mérés dátuma: Zajforrás:

Zajterhelési szintek Kiugrók tör.Napszakátl.Forg.korr. Mértékadó Határérték Túllépés
Reggel/este 1 67.3 dB 67.8 dB -2.5 dB 65.3 dB 65.0 dB 0.3 dB
Reggel/este 2 67.7 dB 0.0 dB

Nappal 1 68.0 dB
Nappal 2 68.2 dB

Éjjel 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 55.0 dB -55.0 dB

Forgalomkorrekció (járm /óra) Szgk. Ktgk. Ntgk. Szgk. Ktgk. Ntgk.
Közút neve:

Nappal 394.0 db 51.5 db 21.5 db 0.0 db 0.0 db 0.0 db
69.3 dB 66.7 dB 64.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Éjjel #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nappal 249.1 db 12.2 db 18.6 db
67.3 dB 60.4 dB 64.3 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Éjjel
9513 - 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Utankénti Nappal
zajtehelés Éjjel
Utankénti Nappal
korrekció Éjjel
Teljes Nappal
korrekció Éjjel

2018.05.17. 3204

3204 -

Helyszíni zajmérés kiértékelése

M1 Gyöngyös, Karácsondi út 27.

GIANT kerékpár összeszerel  üzem Gyöngyös

Számolt

-2.5 dB 0.0 dB

Mértékadó

#DIV/0! #DIV/0!

69.6 dB
0.0 dB

0.0 dB
0.0 dB

OKA 2016 azonosító

<fénykép/Google Street View képerny kép bevágása a mér pontról>

#DIV/0!
-2.5 dB

2. / 2 oldal

A mérési pont sorszáma: Cím:

A mérés dátuma: Zajforrás:

Zajmérési adatok: Id pont Id tartam LA,eq LA,S,max LA,S,min Adatfile
M2 Nappal 10:41 0:15:00 44.8 dB 60.0 dB 35.8 dB GIANT3
M3 Nappal 11:25 0:10:00 42.8 dB 65.0 dB 33.6 dB GIANT4

94.5 Id pont Id tartam Ka LAM Hátárérték Túllépés
M2 Nappal 10:41 0:15:00 -0.6 dB 44.2 dB 50.0 dB -5.8 dB
M3 Nappal 11:25 0:10:00 -0.6 dB 42.2 dB 50.0 dB -7.8 dB

Határértékek a 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján.

Személy/h Nehéz/h Vonat/h
Kandó Kálmán utca 3 1 Gyöngyöshalász vm 2 (M43+3)

Meteorológiai viszonyok Id pont H m. Széler Szélirány Páratart. Felh sség
M2 Nappal 10:41 21°C 1m/s D 70% felh s
M3 Nappal 11:25 21°C 2m/s D 70% er sen felh

Helyszínrajz

<térkép a mérend  útszakaszok és a mér pont jelölésével, megnevezésével [580×310]>

M3 Gyöngyöshalász, Vasút út

Helyszíni zajmérési jegyz könyv
GIANT kerékpár összeszerel  üzem Gyöngyös

M2 Gyöngyös, Csonka János u.

2018.05.17. 3210, Vasút út

Kalibrálás
utána:

Megjegyzések:

Csonka János u
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