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1. SZAKASZ: Az anyag vagy keverék és a vállalat azonosítása 

CAR1 Adblue 

1.1. Termékazonosító 

AdBlue® az ISO 22241-1 szerint 

Egyéb kereskedelmi nevek 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai és felhasználásai 

ellenjavallt 

1.3. A biztonsági adatlapot biztosító szállító adatai 

Cégnév: Coparts Autoteile GmbH 

Utca: Ruhrallee 311 

Helyszín: D-45136 Essen 

Telefon: +49 (0) 201 / 31940-0 Fax: +49 (0) 201 / 31940-10 

E-mail (kapcsolattartó személy): Sicherheitsdatenblatt@coparts.de 

Mérgezési Információs Központ Észak (Göttingen) 

Telefon +49 (0) 551/19240 

1.4. Segélyhívó szám: 

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

1272/2008/EK rendelet 

A keverék az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek. 

2.2. Címke elemek 

Nincs információ. 

2.3. Egyéb veszélyek 

3. SZAKASZ: Összetétel / az összetevőkre vonatkozó információk 

3.2. Keverékek 

Veszélyes összetevők 

CAS-szám Kijelölési arány 

EK sz. Index sz. REACH sz. 



GHS besorolás 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 30 - <35% 

200-315-5 01-2119463277-33 

A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt. 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Ha rosszul érzi magát, kérjen orvosi tanácsot/segítséget. 

Általános információ 

Vigye az érintett személyt friss levegőre, és tartsa melegen és nyugalomban. 

Ha tünetek jelentkeznek, vagy kétségei vannak, forduljon orvoshoz. 

Belélegzés után 

Mossa le bő vízzel. 

A szennyezett ruházatot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. 

bőrrel való érintkezés után 
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Ha tünetek jelentkeznek, vagy kétségei vannak, forduljon orvoshoz. 

Azonnal alaposan és alaposan öblítse le szemzuhannyal vagy vízzel. Közvetlenül a szembe jutás után 

Öblítse le folyó vízzel 10-15 percig nyitott szemhéj mellett, és forduljon szemészhez. 

Szemkontaktus után 

Ne hánytasd magad. Azonnal kérjen orvosi tanácsot. 

Azonnal öblítse ki a szájat, majd igyon sok vizet. 

Lenyelés után 

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

Nincs információ. 

4.3. Azonnali orvosi segítség vagy speciális kezelés jelzése 

Tüneti kezelés. 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 



5.1. Oltóanyag 

A tűzoltási intézkedéseket a környezettel kell összehangolni. 

Megfelelő oltóanyag 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

Tűz esetén: 

Ammónia nitrogén-oxidok (NOx) 

Szén-dioxid (CO2). Szén-monoxid 

Tűz esetén használjon külső levegőtől független légzőmaszkot. 

5.3. Tanácsok tűzoltóknak 

A szennyezett oltóvizet külön kell gyűjteni. Ne engedje csatornába vagy folyóba. 

További információ 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelések és vészhelyzeti intézkedések 

eljárást 

Használjon személyi védőfelszerelést. 

Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

Kerülje a szembe jutást. 

Ne engedje csatornába vagy folyóba. 

Ne engedje bejutni az altalajba/talajba. 

Gázszivárgás vagy víztestekbe, talajba vagy csatornába jutás esetén az illetékes hatóságok 

értesítse. 

6.2. Környezetvédelmi intézkedések 

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális kötőanyag) itassuk fel. Hogy 

A felszívódott anyagot a hulladékok ártalmatlanításáról szóló szakasz szerint kezelje. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

Biztonságos kezelés: lásd a 7. pontot 

Személyi védőfelszerelés: lásd a 8. fejezetet 

Ártalmatlanítás: lásd a 13. pontot 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 

7.1. Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez 

Használjon személyi védőfelszerelést. 



Kerülje a bőrrel való érintkezést. 

Kerülje a szembe jutást. 

tanácsok a biztonságos kezeléshez 
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Nincs szükség különleges tűzvédelmi intézkedésekre. 

Tájékoztatás a tűz- és robbanásvédelemről 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt 

Csak olyan tartályt használjon, amelyet kifejezetten a termékhez jóváhagytak. 

A termék eltávolítása után mindig szorosan zárja le a tartályokat. 

Ajánlott tárolási hőmérséklet 10-25°C 

A raktárhelyiségekkel és konténerekkel szemben támasztott követelmények 

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. 

Tanácsok a közös tároláshoz 

Védje a közvetlen napfénytől.  

Védje: fagy, hő. 

További információk a tárolási feltételekről 

12 (Nem gyúlékony folyadékok, amelyek nem rendelhetők a fent említett LGK egyikéhez sem 

vannak) 

Tárolási osztály a TRGS 510 szerint: 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 

8.1. Szabályozási paraméterek 

DNEL / DMEL értékek 

CAS-szám leírás 

DNEL-típus Expozíciós útvonal Hatásérték 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 

Dolgozók DNEL, akut dermális szisztémás 580 mg/ttkg/nap 

PNEC értékek 



CAS-szám leírás 

Környezeti rekeszérték 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 

Édesvíz 0,047 mg/l 

Nemzeti határértékeket még nem határoztak meg. 

További információk a határértékekről 

8.2. Az expozíció korlátozása és monitorozása 

Kerülje a bőrrel, szemmel és ruhával való érintkezést. 

A szennyezett ruházatot le kell vetni. Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. Munkában 

ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon és ne szagoljon. 

Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni. 

Védelmi és higiéniai intézkedések 

Viseljen szem-/arcvédőt. (DIN EN 166) 

Szem/arcvédelem 

Vegyi anyagok kezelésekor csak CE-jelöléssel ellátott vegyi védőkesztyűt szabad használni 

négyjegyű ellenőrző számmal. A vegyszeres védőkesztyűket beépítették 

A veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően, kifejezetten a munkahelyre kell 
kiválasztani. Fog 

speciális alkalmazásokhoz javasolta a fenti védőkesztyűk vegyszerállóságát 

tisztázni a kesztyű gyártójával. 

Kézvédelem 

Munka közben viseljen megfelelő védőruházatot. 

Test páncél 

Normál körülmények között megfelelő szellőztetés mellett nem használnak speciális légzőkészüléket 

Légutak védelme 
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ajánlott. 



színtelen 

Fizikai állapot: folyékony 

Szín: 

9.1. Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

Szag: hasonló: ammónia 

Teszt szabvány 

pH-érték (20 °C-on): 9-10 DIN 51369 

Állapotváltozások 

Olvadáspont: kb -11 °C 

Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:> 100 °C 

Lobbanáspont: nincs meghatározva 

Gyúlékonyság 

Szilárd: nem alkalmazható 

Gáz: nem alkalmazható 

A termék nem robbanásveszélyes. 

Robbanásveszély 

Alsó robbanási határ: nincs meghatározva 

Felső robbanási határ: nincs meghatározva 

Öngyulladási hőmérséklet 

Szilárd: nem alkalmazható 

Gáz: nem alkalmazható 

Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva 

Nem oxidáló. 

Oxidáló tulajdonságok 

Gőznyomás: kb. 23 hPa 

 (20°C-on) 

Sűrűség: 1,09 g / cm³ DIN 51757 

Vízben való oldhatóság: teljesen elegyedik 

Oldhatóság más oldószerekben 

nem meghatározott 

Megoszlási hányados: nincs meghatározva 



Gőzsűrűség: nincs meghatározva 

Párolgási sebesség: nincs meghatározva 

9.2. Egyéb információk 

Szilárdanyag tartalom: nincs meghatározva 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

10.1. Reakcióképesség 

 Rendeltetésszerű kezelés és tárolás esetén nem lép fel veszélyes reakció. 

10.2. Kémiai stabilitás 

Tárolási stabilitás: Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten 

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége 

Heves reakcióba lép a következőkkel: nitrit, oxidálószer, erős 
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Hőforrásoktól (pl. forró felületek), szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. 

Ne tárolja 30°C feletti hőmérsékleten 

10.4. Kerülendő körülmények 

Oxidálószer, erős 

Lúgok 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Veszélyes bomlástermékek: ammónia 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

11.1. Tájékoztatás a toxikológiai hatásokról 

akut toxicitás 

CAS-szám leírás 

Expozíciós útvonal Dózis Faj Forrás Módszer 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 

LD50 14300 patk 



mg/kg 

szóbeli OECD 401 

A keverék az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint nem veszélyes. 

Egyéb információk a tesztekről 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

12.1. toxicitás 

A termék nem: ökotoxikus. 

CAS-szám leírás 

Vízi toxicitási dózis [h] | [d] fajforrás módszere 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 

Akut toxicitás halakra LC50> 6810 96 óra 

mg/l 

Leuciscus idus 

(Arany orfe) 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

A terméket nem tesztelték. 

CAS-szám leírás 

Módszer értéke d forrás 

értékelés 

57-13-6 karbamid vizes oldatban 

 OECD 302B / ISO 9888 / EGK 92/69 / V, C.9 96% 16 

12.3. Bioakkumulációs potenciál 

A terméket nem tesztelték. 

Megoszlási hányados n-oktanol/víz 

CAS-szám Megnevezés Log Pow 

57-13-6 karbamid vizes oldatban -1,56 

A terméket nem tesztelték. 

12.4. Mobilitás a talajban 

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei 

D. a terméket nem tesztelték. 
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Nincs információ. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Kerülni kell a környezetbe jutást. 

Több információ 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Ártalmatlanítási javaslatok 

Ne engedje csatornába vagy folyóba. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint. 

Mossa le bő vízzel. A teljesen kiürült csomagolás újrahasznosítható 

akarat. A szennyezett csomagolást úgy kezelje, mint az anyagot. 

A tisztítatlan csomagolás és az ajánlott tisztítószerek ártalmatlanítása 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 

Szárazföldi szállítás (ADR / RID) 

14.1. UN-szám: A szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.2. Megfelelő Nem veszélyes áru a jelen szállítási előírások értelmében. 

ENSZ szállítási név: 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

Belvízi szállítás (ADN) 

14.1. UN-szám: A szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.2. Megfelelő 

ENSZ szállítási név: 

A jelen szállítási előírások szerint nem veszélyes. 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

Tengeri szállítás (IMDG) 

14.1. UN-szám: A szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.2. Megfelelő Nem veszélyes áru a jelen szállítási előírások értelmében. 



ENSZ szállítási név: 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

Légi szállítás (ICAO-TI / IATA-DGR) 

14.1. UN-szám: A szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.2. Megfelelő Nem veszélyes áru a jelen szállítási előírások értelmében. 

ENSZ szállítási név: 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.4. Csomagolási csoport: A jelen szállítási előírások értelmében nem veszélyes áru. 

14.5. Környezeti veszélyek 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES: nem 

14.6. Különleges óvintézkedések a felhasználó számára 

A jelen szállítási előírások szerint nem veszélyes. 
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14.7. Ömlesztett szállítás a MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerint 

A jelen szállítási előírások szerint nem veszélyes. 

15. SZAKASZ: Szabályozási információk 

15.1. Biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / vonatkozó jogszabályok 

Anyag vagy keverék 

EU szabályozás 

Információ a SEVESO III irányelvről 

2012/18 / EU: 

Nem vonatkozik a SEVESO III irányelvre 

Nemzeti előírások 

Vízveszélyeztetési osztály: 1 - vízre enyhén veszélyes 

Állapot: A keverékek osztályozása az 1. függelék, 5. sz. AwSV szerint 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 



Az ebben a keverékben lévő anyagokra vonatkozóan nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

16. SZAKASZ: Egyéb információk 

Változtatások 

Ez az adatlap az előző verzióhoz képest a következő szakasz(ok)ban tartalmaz változásokat: 

1,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16. 

Rövidítések és betűszavak 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises vaaraeuses par Route 

(Európai Megállapodás a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról) 

IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe 

IATA: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség 

GHS: A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere 

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke 

ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok európai listája 

CAS: Chemical Abstracts Service 

LC50: halálos koncentráció, 50% 

LD50: halálos dózis, 50% 

CLP: Osztályozás, címkézés és csomagolás 

REACH: Vegyi anyagok regisztrációja, értékelése és engedélyezése 

GHS: A vegyi anyagok osztályozásának, címkézésének és csomagolásának globálisan harmonizált 
rendszere 

ENSZ: Egyesült Nemzetek Szervezete 

DNEL: származtatott hatásmentes szint 

DMEL: származtatott minimális hatásszint 

PNEC: becsült hatásmentes koncentráció 

ATE: Akut toxicitási becslés 

LL50: halálos terhelés, 50% 

EL50: Hatásterhelés, 50% 

EC50: effektív koncentráció 50% 

ErC50: Hatékony koncentráció 50%, növekedési ütem 

NOEC: Nincs megfigyelhető hatású koncentráció 

BCF: Biokoncentrációs tényező 

PBT: perzisztens, bioakkumulatív, mérgező 



vPvB: nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív 

RID: A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó előírások 

ADN: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról 

(Accord européen relatif au transport international des marchandis it veszélyeuses par voies de 
navigation 

belső) 

EmS: Emergency Schedules 
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MFAG: Orvosi elsősegélynyújtási útmutató 

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 

MARPOL: Nemzetközi Egyezmény a hajókról történő tengerszennyezés megelőzéséről 

IBC: Intermediate Bulk Container 

SVHC: Nagyon veszélyes anyag 

A rövidítések és betűszavak a http://abk.esdscom.eu címen találhatók. 

Az információ jelenlegi tudásszintünkön alapul, de nem jelent garanciát 

terméktulajdonságokat, és nem létesítenek szerződéses jogviszonyt. A hatályos törvények és 

Termékeink átvevőjének felelőssége az előírások betartása. 

Több információ 

(A veszélyes összetevőkre vonatkozó adatok a beszállító legfrissebb biztonsági adatlapjáról 
származnak 

vették.) 

 


