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Termékazonosító

Az anyag vagy keverék megfelelő 
azonosított felhasználásai, illetve 
ellenjavallt felhasználásai

A biztonsági adatlap szállítójának adatai
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Első lépésként azonosítanom kell a terméket.  

Amennyiben egy egyszerű alapanyagot kell 
azonosítanom, az 1272/2008 (EK), vagyis a CLP 
rendelet 18. cikkének 2. paragrafusát kell 
figyelembe vennem; 

ha egy keveréket kell azonosítanom, az 1272/2008 
(EK) CLP rendelet 18. cikkének 3. paragrafusának az 
a) bekezdését kell figyelembe vennem. 

A regisztrálandó anyagoknál a termékazonosítónak 
meg kell egyeznie a regisztráció során megadott 
azonosítóval, és fel kell tüntetni a hozzárendelt 
regisztrációs számot is.  

ELSŐ LÉPÉS: 
termékazonosító 
(1.1)

Egyszerű 
alapanyagról 
van szó? 
Vagy 
keverékről?
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Hogyan 
állapíthatom 
meg a 
termékazonosí-
tót” az 
ANYAGOK 
esetében? 

Hogyan 
állapíthatom 
meg a 
termékazonosítót” 
a KEVERÉKEK 
esetében? 

Az alábbi lehetőségek közül választhatok:
a) ha az anyag szerepel a CLP rendelet VI. 
mellékletében, akkor a benne megjelenő megnevezés 
és azonosító szám lesz a termékazonosító; 
b) ha az anyag nem szerepel a CLP rendelet VI. 
mellékletében, de szerepel az osztályozások és 
címkézések jegyzékében, akkor a benne megjelenő 
megnevezés és azonosító szám lesz a 
termékazonosító; 
c) ha az anyag nem szerepel sem a VI. melléklet 3. 
részében, sem az osztályozások és címkézések 
jegyzékében, akkor a CAS által jelölt szám („CAS 
szám”) a IUPAC-nómenklatúrában megadott névvel 
(„IUPAC-nomenklatúra”) együtt lesz a termékazonosító, 
vagy a CAS szám egy másik nemzetközi kémiai névvel 
vagy más nemzetközi kémiai elnevezésekkel együtt 
alkotják a termékazonosítót; 
d) ha nem létezik CAS szám, a 
IUPAC-nomenklatúrában megadott név, vagy egy 
másik nemzetközi kémiai név vagy más nemzetközi 
kémiai elnevezések válnak a termékazonosítójává. 
Ha IUPAC-nomenklatúrában megadott megnevezés 
több mint 100 karakterből áll, akkor más neveket is 
lehet használni (aktuális név, kereskedelmi név, 
rövidítés).
Az azonosító számokat a megjelölt hierarchiának 
megfelelően kell megadni, tehát az a) a b) előtt és a c) 
előtt. A rendelkezésre álló azonosító számok közül 
bármelyiket lehet használni, azzal a feltétellel, hogy 
megegyezzen a címkén feltüntetett azonosító 
számmal.

Egy keverék esetében a termékazonosító a 
kereskedelmi név, vagy a keverék megjelölése lesz.

EASY!
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Miután beazonosítottam a terméket, második 
lépésként fel kell tüntetnem azokat az azonosított 
felhasználásokat, amik az anyag vagy a keverék 
címzettje, vagy címzettjei szempontjából 
relevánsak. Tehát egy olyan rövid leírást kell 
megadnom, mint például „háztartási használatra”, 
vagy „antioxidáns”, attól függően, hogy milyen 
felhasználásra lesz szánva az anyag, vagy a 
keverék.

Ha szükséges fel kell tüntetnem a beszállító által 
megadott ellenjavalt felhasználásokat, az okok 
megjelölésével. Nem kell túl hosszú felhasználási 
leírásokat tartalmazó listát megadnom, hanem 
legyen egy általános lista az alkalmazásokról, 
valamint egy utalás az esetlegesen mellékelt 
expozíciós forgatókönyvekről.

MÁSODIK LÉPÉS: 
az anyag vagy 
keverék megfelelő 
azonosított 
felhasználásai, illetve 
ellenjavallt 
felhasználásai (1.2)
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Fontos a beszállító azonosítása, legyen szó 
gyártóról, importőrről, kizárólagos képviselőről, 
végső felhasználóról, vagy forgalmazóról.

Egy kémiai anyag beszállítója az, aki a beszállított 
anyagok vagy keverékek osztályozásáért felel. 
Lehet maga a gyártó, vagy aki a képletet megalkotta 
és a forgalmazó, akiknek követniük kell az 
osztályozást a CLP rendeletben foglalt szabályok 
szerint. 

Elég feltüntetni a gyártó/beszállító cégnevét; az 
országazonosító teljes címét, az irányítószámot és 
a helységet; a telefonszámot és esetleg a 
faxszámot is; a biztonsági adatlapért felelős 
személy e-mail címét (jobb, ha általános cím és nem 
személyes, amit több ember olvashat); nemzeti 
kapcsolatot. 

HARMADIK LÉPÉS: 
a biztonsági adatlap 
szállítójának adatai 
(1.3)

Hogyan 
azonosíthatom?

Ki az a 
BESZÁLLÍTÓ?
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Az 1. szakaszban azonosítani kell a forgalmazót is.
A forgalmazó szerepe fontos, mert ő az, aki 
kapcsolatot képez a gyártók és az ügyfelek között, 
tehát biztonsági téren ő segíti elő a kommunikációt az 
ellátási lánc mentén. Ezzel hozzájárul a személyek és 
a környezet védelméhez a kémiai anyagokból eredő 
károkkal szemben.

Azok a forgalmazók, akik beszereznek egy kémiai 
anyagot vagy egy keveréket az Európai Gazdasági 
Térségben, tárolják, majd egy harmadik fél számára 
a piacon forgalomba hozzák (az ő márkanevével, 
anélkül, hogy a kémiai összetételt bármiféle módon 
megváltoztatnák). Például a kis- és nagykereskedők a 
REACH és a CLP rendelet szerint forgalmazók.  
Ám nem mindenki forgalmazó! 

• Aki kémiai anyagokat vásárol az Európai Gazdasági
  Térségen kívül és az Európai Gazdasági Térség
  területén értékesíti. Ebben az esetben ő importőr;

• Aki az Európai Gazdasági Térségen belül vásárol
  kémiai anyagokat, majd azokat más kémiai
  anyagokkal keveri, hígítja, vagy tartályokat tölt meg
  velük mások számára. Ebben az esetben ő végső
  forgalmazó.

Egy végső 
megjegyzés

Ki az a 
FORGALMAZÓ?

Ki NEM 
forgalmazó?
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Mivel vegyi anyagokról és keverékekről van szó, a 
baj mindig könnyen megtörténhet. 
Vészhelyzet esetén kötelező hivatkozást adni a 
tanácsadó szervek részére. 
Ha az adott anyag vagy keverék forgalomba 
hozatalának helye szerinti tagállamban létezik 
hivatalos tanácsadó testület, elegendő, ha 
feltüntetem a telefonszámot. 
Nagyon hasznos a nyitvatartási idők (például: csak 
az alábbi időpontokban érhető el: xx- xx), valamint a 
relatív időzóna megjelölése, főleg akkor, ha a 
feltüntetett hivatalok egy olyan államban 
találhatóak, ahol az időzóna eltér attól az államétól, 
amelynek a piacán a termék értékesítve lett. 
Az ügyfélfogadási időpontokon túl, emlékeznem kell 
arra is, hogy olyan más tudnivalókat is megjelöljek, 
mint például a telefonos szolgáltatás nyelve.

Magyarországon: akut mérgezés esetén az Egészségügyi 
Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat nyújt információt a nap 24 
órájában, díjmentesen hívható alábbi telefonszámon: (+36-80) 
201-199.
Ezt a telefonszámot kell feltüntetni az 1907/2006/EU rendelet 
szerint összeállított, Magyarországon forgalomba hozott 
veszélyes anyagok és veszélyes keverékek biztonsági 
adatlapjának 1.4. szakaszában.

A többi európai országban: tekintse meg az ECHA alábbi 
weboldalát: ttps://echa.europa.eu/it/support/helpdesks
Figyelem, egyes országokban a szolgáltatás nem ingyenes, vagy 
bizonyos korlátozásokhoz kötött.

 

NEGYEDIK LÉPÉS: 
sürgősségi 
telefonszám (1.4.)
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