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1. Az anyag neve: Cink-súly gumiabroncs kiegyensúlyozáshoz 
 

 Regisztrációs szám: A későbbiekben lesz rögzítve. 
 

 A termék felhasználási területe: Kizárólag ipari jellegű felhasználásra, gumijavító/szerelő műhelyekben, 
szervizekben járművek kerekeinek kiegyensúlyozására.  

 

 Kiszerelés: 5-100 db (papírdoboz) 
 
 Gyártó cég neve: Ningbo Classic Imp & Exp Corp.Ltd 
 Címe: Addresse: suite 4-12 ,reviere mansion No.7 Dongsheng Road Ningbo, Kína 
 Telefon: 0086-574-88660457 
 Fax: 0086-574-88660455 
 

 Forgalmazó cég neve: PANGUS Gumitermék zRt. 
 Címe: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep) 
 Telefon: 06/29-535-560 
 Fax: 06/29-535-565 
 E-mail: pangus@pangus.hu 
 

 Importáló cég neve: PANGUS Gumitermék zRt. 
 Címe: 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep) 
 Telefon: 06/29-535-560 
 Fax: 06/29-535-565 
 E-mail: pangus@pangus.hu 
 

 

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  éjjel-nappal hívható száma:  
06 80 201199 
 

 

2. Veszélyesség szerinti besorolás: 
 
 Besorolás a vonatkozó EU szabályozás  és a 44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet  és módosítása szerint: 

Nem jellemző. A besorolás megfelel a jelenlegi EC listának, valamint kibővítésre került a szakirodalomban 
megtalálható információk és a cég adatai által. 

 
 R mondatok  a veszélyesség jelzésére:    nincsenek R mondatok 
 

3. Összetétel: 

 a/ veszélyes anyag Cink   (járműkerék kiegyensúlyozó súly) 
 Vegyjel / meghatározás: Zn (tömör fém) 
 CAS-szám: 7740-66-6 
 Koncentráció tartomány: 98,00-99,9 
 Veszélyjel: Nincs 
 R-mondat: Nincs 
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 b/ veszélyes anyag Alumínium 
 Vegyjel / meghatározás: Al (tömör fém) 
 CAS-szám: 7429-90-5 
 Koncentráció tartomány: 0-2 % 
 Veszélyjel: Nincs 
 R-mondat: Nincs 
 
 c/ veszélyes anyag Réz 
 Vegyjel / meghatározás: Cu (tömör fém) 
 CAS-szám: 7440-50-8 
 Koncentráció tartomány: 0,01-0,1 % 
 Veszélyjel: Nincs 
 R-mondat: Nincs 
 
 d/ veszélyes anyag Magnézium 
 Vegyjel / meghatározás: Mg (tömör fém) 
 CAS-szám: 7439-95-4 
 Koncentráció tartomány: 0,001-0,01 
 Veszélyjel: Nincs 
 R-mondat: Nincs 
 
 e/ veszélyes anyag Titán (tömör fém) 
 Vegyjel / meghatározás: Ti 
 CAS-szám: 7440-32-6 
 Koncentráció tartomány: 0,002-0,005 
 Veszélyjel: Nincs 
 R-mondat: Nincs 
 

4. Elsősegélynyújtás: 
 
 Általános: Intézkedésekre csak abban az esetben van szükség, ha az anyag kezelése során por vagy gőz 

(olvasztás során) kerül belélegzésre vagy lenyelésre. 
 
 Belégzés: A cinkoxid gőzének hosszabb ideig tartó belégzése 1-2 napig tartó cinklázat okozhat. Azonnal 

menjen friss levegőre; feküdjön le és hívjon orvost. 
 
 Bőrre kerüléskor: Mossa le az érintett felületet vízzel és szappannal, majd öblítse le alaposan.  

A bőrfelület károsodása nem valószínű. 
 
 Szembe kerüléskor: Folyó vízzel öblítse ki alaposan a szemet. 
 
 Lenyeléskor: Nem jár veszéllyel. 
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5. Tűzveszélyesség: 
 
 Éghetőség: A szilárd, tömör fém nem éghető.  
 
 Oltóanyagok: Nincs megkötés környező/légköri (ambient) tűz esetén; égés vagy folyékony fém esetén 

használjon száraz homokot, vagy D csoportos tűzoltót (poroltót). 
 
Tűzoltásra - biztonsági okokból- nem alkalmas anyagok: 
Víz és széndioxid használata nem lehetséges égés vagy folyékony állapotú cinkötvözet esetén. 
 
Tűzoltás közben viseljen maszkot! 
Folyékony fém esetén: Viseljen maszkkal ellátott sisakot, tűzálló ruházatot, lábszárvédővel ellátott védőcipőt és 
védőkesztyűt. 
 

6. Óvintézkedés baleset esetén: 
 
 Személyi védelem: Nincs szükség semmiféle óvintézkedésre amennyiben a termék még az 

eredeti/szállítási állapotában található. 
 
 Környezetvédelem: Nem szükséges. 
 
 Szabadba jutás esetén: Porállagú anyag száraz feltisztítása szükséges a megfelelő porszívó vagy 

tisztító berendezés segítségével, amelyek rendelkeznek a megfelelő légtisztító funkcióval. 
A cinkporra különleges előírások vonatkoznak! 

 

7. Kezelés és tárolás: 
 

 Kezelés - tárolás: Nincsenek erre vonatkozó különleges előírások. Száraz helyen tárolandó. 
Ne használjon nedves anyagot az olvasztóműhelyben. Légelszívó készüléket biztosítani kell mind a bevezető, 
mind a kivezető nyílásnál. Szellőző-berendezés is szükséges, amennyiben a por- és a gőzképződés az 
olvasztó gépcsoport hőmérséklet korlátozásával nem megoldható. 
 
Savakkal együtt nem tárolható! 
Tárolási csoport: 13. A VCI tárolási rendelet szerint. 

 

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei 
 
 Műszaki intézkedések:  

További információ a műszaki berendezésekre vonatkozólag:  Nincs. 
 
 Munkahigiéniás követelmények: 

Nincsenek a cinköntvény kezelésére vonatkozóan különleges előírások. 
 

Munkahelyi levegőben megengedett határérték:   
A felhasználás során cinkoxid-gőz szabadulhat fel, amely a MAC  5 mg/m³ kategória alá esik a finom poralak 
miatt, valamint a tetőérték kategóriában a III (TRGS 900) csoportba sorolható. 
 

 Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):   
A termék nem ártalmas emberre és a környezetre. 

 
 Általános egyéni védelem: A veszélyes anyagokkal végzett tevékenység közben szokásos általános 

szabályokat kell betartani. 



Cink-súly BIZTONSÁGI ADATLAP 
veszélyes készítményhez 

oldalszám:  4./8
 

 
 
 Légzésvédelem ólompor képződés esetén: Szükséges lehet amennyiben cinkoxid (ZnO)  gőz 

vagy por szabadul fel (ZH 1/134). 
 
 Szem és arcvédelem képződés esetén:  

védőszemüveg vagy a szem védelme szükséges lehet, feladattól függően (ZH 1/192). 
A por szembekerülésének elkerülésére  megfelelő védőszemüveget kell használni. Folyóvíz, csapvíz hiánya 
esetén a munkahelyen vízzel feltöltött szemöblítő edényt kell készenlétben tartani. 

 
 Bőr és testvédelem:  

Nagyon fontos, munkavégzés helyétől függően (ZH 1/570). 
Tartós, vagy gyakran ismétlődő bőrre kerülés lehetősége esetén teljes, zárt védőruházat, védőkötény és 
védőlábbeli viselése szükséges. A gyors lemosás érdekében vészzuhany felállítása javasolt. 

 

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok: 
 
 Megjelenés: Szilárd, élénk szürke fém 
 

 Szag: Nincs 
 

 Sűrűség: 6,97 g/cm3  
 

 Gőznyomás 487 °C-on: 1,33 hPa 
 

 Olvadáspont: 380 - 403 °C 
 

 Forráspont: + 908 °C 
 

 Oldhatóság vízben: Oldhatatlan 
 

 Gyulladási hőmérséklet: - 
 

 Robbanási határ: - (nem robbanékony) 
 

 PH érték: Nem meghatározott 
 

 Dinamikus viszkozitás: T = 410 °C ca. 0,0035 Pa * s 
  T = 500 °C ca. 0,0030 Pa * s 

10. Stabilitás és reakciókészség: 
 
 Veszélyes reakciók: Savak és a meleg alkalikus lúgok a cink öntvénnyel reakcióba lépve hidrogénné 

alakulnak. A cink öntvény finom pordarabkái vízzel is reakcióba léphetnek. 650 °C fölé hevítése 
megnövekedő cinkoxid (ZnO) gőz párolgását és keletkezését idézheti elő. A cink levegővel érintkezve már a 
forráspont elérése előtt is lángra lobbanhat.  

 
 Elkerülendő anyagok: Savakkal, erős lúgos oldatokkal (hidrogén keletkezhet) való érintkezés 

kerülendő. Továbbá kerülendő a vízzel való érintkezés a folyékony fém közelében. 
 
 Elkerülendő körülmények: A cinkoxid gőzének hosszabb ideig tartó belégzése 1-2 napig tartó 

cinklázat okozhat. 
650 °C-nál magasabb hőmérsékletre hevítés cinkoxid gőz keletkezéséhez vezethet (ZnO). 

 
 Veszélyes bomlástermékek: veszélyes bomlástermékek nem ismertek. 
 

11. Toxikológiai adatok: 
 
 Lenyeléskor: 

A fém eredeti állapotában erre vonatkozó adatok nincsenek. 
LD/LC50: A legtöbb cink vegyület esetében az LD50 értékek a kísérleti állatoknál, testtömegben az 1000 és 
2500 mg/kg között mozogtak. 
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 Bőrre jutva: 

A fém eredeti állapotában erre vonatkozó adatok nincsenek. 
 

 Belélegezve: 
A fém eredeti állapotában erre vonatkozó adatok nincsenek. 

 
 Szembe jutva: - nincs információ  

 
 Egyéb hatások: A cink emberi bőrre kerülve nem mérgező. A cinkoxid gőzének tartós ideig tartó 

belégzése pár órás látens állapot után cinklázat okozhat, amely azonban 1-2 nap után nem okoz további 
problémákat. 

 
 Emberre vonatkozó adatok:  A cink nagyon fontos nyomelem. A cinkhiány 50mg-os cink-kapszula 

szedésével pótolható. 
 
 További információ: Cink(só) túlzott mértékű bevitele esetén hányingert, hányást, gyomorgörcsöket és 

hasmenést okozhat, abban az esetben, ha az 500 mg-os egyszeri adagot jelentősen túllépi a bevett 
mennyiség. 

 

12. Ökotoxicitás: 
 
 Mobilitás/bioakkumulációs potenciál:  - 
 
 Lebomlás: - 
 
 Vízi organizmusokra irányuló toxicitás: - 

 
 
 Megjegyzés: 

A cinkre és a rézre vonatkozó küszöbértékeket a vonatkozó szennyvízkezelési útmutatás kell, hogy 
tartalmazza. Szennyvízüledék szabályozási terv tartalmazza a szennyvízüledékben megtalálható cink és réz 
küszöbértékeket. 

 Víz veszélyességi osztály: Fémre nincsen ilyen besorolás. 
 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: 
 
 A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. Kezelésükre a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben 

foglaltak az irányadók. A maradékok kommunális hulladékként nem kezelhetők. A keletkezett hulladékot 
élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Össze kell gyűjteni és hatóságilag engedélyezett 
hulladékgyűjtő helyre, vagy a viszonteladónak, illetve a gyártó részére kell elszállítani. 
 
Újrafeldolgozható, javaslat: forduljon a gyártóhoz az újrafelhasználásra vonatkozó kérdéseivel. 
 
A veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag kezelését és ártalmatlanítását a termékre vonatkozó 
előírásoknak megfelelően kell végezni. 
 
A csomagolás hulladék fajtája: 
Papír és kartonpapír csomagolóanyag (15 01 01). 
Műanyag csomagolóanyag (15 01 02) 
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14. Szállításra vonatkozó előírások:  

(a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti 
besorolás és megnevezés, amennyiben alkalmazható). 

 

 UN szám: - 
   

 ADR / RID / ADN: NEM TARTOZIK AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA ALÁ 
 Helyes szállítási megnevezés :   
 Műszaki megnevezés:  
 Áruosztály:    
 Veszélyességi bárca :  
 Osztályozási kód :  
 Csomagolási csoport (PG):  
 Veszélyt jelölő (Kemler) szám:  
   

 IMDG: NEM TARTOZIK AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA ALÁ 
 Helyes szállítási megnevezés :   
 Műszaki megnevezés:  
 Áruosztály:    
 Veszélyességi bárca :  
 Csomagolási csoport (PG):  
 EMS:  
 Tengervízszennyező:  
   

 ICAO-TI/IATA: NEM TARTOZIK AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA ALÁ 
 Helyes szállítási megnevezés :   
 Műszaki megnevezés:  
 Áruosztály:    
 Veszélyességi bárca :  
 Csomagolási csoport (PG):  
   

 PAX:  
 CAO:  
 

15. Szabályozási információk: 
 
 Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:  

Az anyag-meghatározás nem kötelező az EU lista és más, általunk ismert szakirodalmi források szerint.   
 

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok: a gyártó szerint nincs 
 
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:  a gyártó szerint nincs  
 
 Tartalmaz:  

Cink   98,00-99,9 % 
Alumínium   0-2 % 
Réz   0,01-0,1 % 
Magnézium   0,001-0,01 % 
Titán   0,002-0,005 % 
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 A vonatkozó törvények és rendeletek  betartandók!  

Munkavédelem 
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei. 

25/1996. (VIII.28) NM rendelete az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és 
munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről 
26/1996. (VIII. 28.) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott 
munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról 

 
Tűzvédelem 

35/1996. (XII. 29.) BM rendelete az országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 

 
Veszélyes anyagok 

2000. évi XXV. és a  2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a 
44/2000. (XII.27.) EüM. és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és 
készítményekkel kapcsolatos eljárásról 

              25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosítása a munkahelyek kémiai biztonságáról
26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az 
általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

3./2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 
 
Veszélyes hulladék 

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM. rendelet;  2000. évi XLIII törvény a 
hulladékgazdálkodásról 

Vízszennyezés 
204/2001. (X.26.) Kormány rendelet a csatornabírságról 

 
Egyéb vonatkozó nemzeti szabályozás 

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei: 25/2000. (IX. 30.) 
EüM-SzCSM együttes rendelet a munkahelyi kémiai biztonságról és az azt módosító 13/2002. (XI. 
28.) Esz CsM-FMM együttes rendelet 
EWC kódszámok: 16/2001. (VI. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről és az azt módosító 
10/2002 (III. 26.) sz. KöM rendelet 
Közúti szállítási osztály: 1979. évi 19. törvényre, valamint (A Veszélyes áruk Nemzetközi Közúti 
Szállításáról  szóló Európai megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi 
alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet és a azt módosító  
61/2007 (VI. 29.) rendelet, valamint a 2006. évi LXXVII törvény C függelék melléklete (A Nemzetközi 
Vasúti Árufuvarozási Egyezmény mellékleteinek belföldi alkalmazásának kihirdetéséről 66/2007 (VIII. 
5.) GKM rendelet. 
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16. Egyéb: 
 

 Felülvizsgált pontok: 
 Módosítás: Előírás megfelelés. 
 1. Regisztrációs szám helyének feltüntetése (későbbi időpontban kerül rögzítésre) (2010) 
 1. A termék felhasználási területe (2010) 
 1. E-mail cím kapcsolattartásra (2010) 
 2. Összetétel - 3. ponttal felcserélve (2008) 
 3. Veszélyesség szerinti besorolás - 2. ponttal felcserélve (2008) 
 14. Szállításra vonatkozó előírások – aktualizálás (2009) 
 

 Meghatározás az EGK direktívák szerint: 
Az anyag-meghatározás nem kötelező az EU lista és más, általunk ismert szakirodalmi források szerint.   
 
A 2. pontban található R-mondatok jelentése:  nincsenek R mondatok 

 

Általános információk: 
Műszaki tanácsadó szolgálat: 
Pangus Gumitermék zRt., 2233 Ecser, Ady Endre u. 3. (ipartelep) 
 Telefon: 06/29-535-560 
 Fax: 06/29-535-565 
 E-mail: pangus@pangus.hu 
 
Az adatlap összeállításához használt források: 
A gyártó eredeti biztonsági adatlapja. 
 
 
 A biztonsági adatlapban közölt adatok és információk legjobb tudásunk szerint pontosak és helytállóak, de 

javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállani nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskö-
rünkön kívül esnek. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról és a 
termék felhasználásáról. 

 
 
 
 

PANGUS Gumitermék ZRT Paulenka Gyula  
ügyvezető 

 


