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Ebben az alszakaszban tájékoztatást kell adni az 
anyagból vagy a keverékből származó 
veszélyekről, például az anyag vagy keverék 
égésekor keletkező veszélyes égéstermékekről, vagy 
robbanás lehetőségéről.

Ez az alfejezet tartalmazza a vegyi anyagból eredő 
(például: a gőzök szédülést, ájulást vagy fulladást 
okozhatnak), vagy a csomagolás bizonyos típusából 
eredő (az aeroszolok, ha tűzbe kerülnek, 
felrobbanhatnak és megsebesíthetik a tűz oltását 
végző személyeket) különleges veszélyeket is. Ha a 
termék éghető porból áll, jelölje meg a 
robbanásveszélyt.  
A robbanások és tüzek veszélye például olyan ipari 
folyamatokban van jelen, amelyek lehetővé teszik az 
oxigénezett vegyületek (pl. acetaldehid, etilén-oxid, 
ftálsav-anhidrid stb.) előállítását, levegővel, 
szénhidrogén oxigénnel vagy más egyszerű szerves 
vegyületekkel való közvetlen oxidáció útján, de 
számos más olyan műveletben is jelen van, mint pl. 
más éghető termékek tárolása vagy átöntése, az 
anyagok szárítása a gyúlékony oldószerek 
eltávolítása végett, az üzemi berendezések 
karbantartása stb.
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(5.2. alszakasz)                              

Példák



www.epy.it

Ebben az alszakaszban előírásokat kell adnom az 
esetleges védelmi intézkedésekről, amelyeket a 
tűz oltását végző személyeknek kell alkalmazniuk.

A tűzoltók felszerelésére vonatkozó európai EN469 
szabványok alapszintű védelmet nyújtanak a vegyi 
tűzesetekhez (sisakok, biztonsági cipők és 
kesztyűk).  
Abban az esetben, ha a termék bevonása veszélyes 
kémiai anyagokkal való érintkezést okoz, 
szükségessé válik a tűzoltó személyt védő ruházat 
viselését tanácsolni: gázzáró ruházat. 
Ezenkívül tanácsolni lehet az érintett terület 
elszigetelését a tűz okozta károk korlátozása végett, 
vagy a maradék oltóanyagok ártalmatlanítása 
érdekében.  

Ezen szakasz összeállításakor meg kell vizsgálni, 
hogy a tűz oltásához használt víz, valamint a 
kiömlött víz, a vízfolyások szennyezését 
okozhatják-e. Ebben az esetben tájékoztatást kell 
adni arról, hogyan lehet minimalizálni a környezetre 
gyakorolt hatásukat. 
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