
Biztonsági Adatlap 

Biztonsági adatlap a Reg. (EK) N. 453/2010 

Termék neve: PROPYLENE GLYCOL USP/EP Felülvizsgálat dátuma: 2021.09.09. 

Nyomtatás dátuma: 2021. szeptember 06 

Cikkszám: Kb 00056  

Termék neve: 1,2-PROPILÉNGLIKOLA termék angol neve: PROPYLENEGLYCOL 

A termék latin neve: PROPYLENGLYCOLUM 

Termék szinonim neve(i):1,2-PROPÁNDIOL 

Reach regisztrációs szám: A termék a REACH rendelet IV. mellékletében szereplő, minimális 

kockázatot jelentő anyag, ezért a regisztráció alól mentes 

1. szakasz Az anyag/készítmény és  vállalat/vállalkozás 

1.1 Termékazonosítók 

Termék név: PROPYLENE GLYCOL USP/EP 

Kémiai név: Propilénglikol 

CAS-szám 57-55-6 

EK-sz. 200-338-0 

REACH regisztrációs szám: 01-2119456809-23-0003, 01-2119456809-23-0008, 01-2119456809-23-

0009 

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

Azonosított felhasználások 

Javasoljuk, hogy használja ezt a terméket a felsorolt felhasználással összhangban. Ha szándékozott, 

használata nem egyezik meg a megadott használattal, kérjük, forduljon értékesítési vagy műszaki 

szervizképviseletéhez. 

Felhasználási lehetőségek. Tisztítószerekben, fagyálló. Funkcionális folyadékok, fagyálló. 

Fogyasztói felhasználás mezőgazdasági vegyszerekben. Egyéb fagyálló felhasználások Nedvesítőszer 

és oldószer.  Élelmiszerekben is. 

Ízek. Illatanyagok. Kozmetika. Gyógyszeripar. Személyes ápolási alkalmazások gyártása 

Ipari. Anyagforgalmazás, ipari. Anyagok készítése és (újra) csomagolása és keverékek, ipari. 

Laboratóriumokban, ipari felhasználásra. Kötőanyagként és oldószerként használható. 



Figyelmeztetés!  Nem használható macskaeledelben! 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 

Kévés Béla Kft 

6230 Soltvadkert Árpád 16. 

tel. 36 78 481 398 

tel./fax. 36 78 481 368 

1.4 VÉSZHELYZETI TELEFONSZÁM 

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: (06-80) 201-199  

Fax: (06-1) 476-1138 e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu  

2. szakasz: Veszélyek azonosítása 

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás - 1272/2008/EK RENDELET 

Ez a termék nem minősül veszélyesnek az EK kritériumok szerint. 

Osztályozás az EU 67/548/EGK vagy 1999/45/EK irányelvei szerint 

Ez a termék nem minősül veszélyesnek az EK kritériumok szerint. 

2.2 Címkeelemek 

Címkézés - 1272/2021/EK RENDELET 

Ez a termék nem minősül veszélyesnek az EK kritériumok szerint. 

2.3 Egyéb veszélyek 

Nincs elérhető információ. 

3. szakasz Összetétel/információk az összetevőkről 

Belélegzés: Vigye a személyt friss levegőre; ha hatás jelentkezik, forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés: A bőrt bő vízzel le kell mosni. 

Szembe jutás: A szemet alaposan öblítse ki vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket  1-2 

percig, majd további néhány percig folytassa az öblítést. Ha hatások jelentkeznek, forduljon 

orvoshoz, lehetőleg szemész. 

Lenyelés: Sürgősségi orvosi ellátás nem szükséges. 

Ha eszméletlen vagy görcsrohamai vannak, forduljon orvoshoz. 
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3. oldal 1. 

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

Eltérhetnek az elsősegély nyújtási intézkedések leírása a (fenti) részben található információktól. 

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségessége. 

Nincs specifikus ellenszere. Az expozíció kezelését a tünetek és a beteg klinikai állapota határozza 

meg. 

5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések 

5.1 Oltóanyag 

Vízköd vagy finom permet. Száraz vegyi tűzoltó készülékek. Szén -dioxid tűzoltó készülékek. Hab. 

Előnyösek az alkoholálló habok (ATC típus). Általános célú szintetikus habok (beleértve az AFFF -et) 

vagy fehérjehabok működhetnek, de kevésbé hatékonyak. 

Kerülendő oltóanyag: Ne használjon közvetlen vízáramot. Tüzet terjeszthet. 

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Veszélyes égéstermékek: Tűz esetén a füst az eredeti anyagot is tartalmazhatja, különböző 

égéstermékekre, amelyek mérgezőek és/vagy irritálóak lehetnek. Égés termékek közé tartozhatnak, 

de nem kizárólagosan: Szén -monoxid. Szén-dioxid. 

Szokatlan tűz- és robbanásveszély: A tartály felszakadhat a gáztól. 

Minden felhasználónak, figyelmébe ajánljuk: hogy alaposan tanulmányozza és konzultáljon, 

megfelelő szakértővel, ha szükséges vagy helyénvaló az adatok megismeréséhez és 

megértéséhez. 

Az adatlap tartalmazza a termékkel kapcsolatos minden ma ismert veszélyt. Az itt található 

információ jóhiszeműen írtuk, és a fent bemutatott hatálybalépés időpontjában így tudtuk. 

Azonban nem tudunk teljes garanciát vállalni a szabályozási követelmények változhatnak, ill. 

eltérhetnek különböző helyszínek között. A vevő/felhasználó felelőssége annak biztosítása, 

hogy tevékenységei megfeleljenek minden szövetségi, állami, tartományi vagy helyi 

törvénynek. Az itt közölt információk csak a termékre vonatkoznak, amit szállítunk. Mivel a 

termék felhasználási módját a gyártó nem ellenőrzi a vevő/felhasználó kötelessége 

meghatározni a termék biztonságos használatához szükséges feltételeket. Ennek 

következtében az információforrások elterjedése, mint például a gyártó-specifikus BT 

adatlap. nem vagyunk és nem vállalunk felelősséget a készítményekért, amelyeket saját 

forrásunkon kívül más forrásból szereztünk be. Ha van más forrásból szerzett adatlap, vagy 

ha nem biztos abban, hogy az adatlap ma is aktuális, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 

legújabb verzióért. 

Soltvadkert 2021. 09. 06. 


