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Ez a szakasz útmutatásokat tartalmaz arra az 
esetre, ha a termék kiömlik, elszóródik vagy kifolyik 
és meg kell előzni, vagy minimalizálni kell az 
emberekre, a tulajdonra és a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat. 
Az útmutatások magukban foglalják az elszigetelés, 
szennyezésmentesítés és tisztítás módszereit, 
valamint az ezen tevékenységek során 
alkalmazandó óvintézkedéseket. 



Először azoknak a személyeknek kell megadni az 
utasításokat, akik nem kifejezetten felelősek a 
sürgősségi beavatkozásokért, tehát nem 
avatkoznak be közvetlen módon amikor a termék 
kifolyik, vagy kiszóródik. 
Az utasításoknak vonatkoznia kell:
• az esetleges védőfelszerelésekre, amik nagyon
  fontos szerepet töltenek be a bőr, a szem és a
  személyes ruházat szennyeződésének  
  megelőzésében; 
• a gyújtóforrások eltávolítására, a megfelelő
  szellőztetésre és porszabályozásra; 
• a vészhelyzeti eljárások követésére, mint például a
  veszélyes terület kiürítésének szükségessége, vagy
  szakértővel történő konzultáció.

A közvetlenül beavatkozó személyek számára meg 
kell adni a személyi védőruházat megfelelő 
anyagára vonatkozó ajánlásokat, az elszigetelést, a 
tisztítást és a végleges ártalmatlanítási műveleteket 
végző munkavállalók védelme érdekében.
Nyomatékosítani kell, ha a védőruházatban 
általában használt anyag nem alkalmas a kiömlött 
anyaggal való érintkezésre. 
Például: “megfelelő: butilén”; “nem megfelelő: PVC”.

ELSŐ LÉPÉS: Személyi 
óvintézkedések, egyéni 
védőeszközök és 
vészhelyzeti eljárások 
(6.1. alszakasz)
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Utasítások 
a dolgozók 
számára
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Ebben az alfejezetben utasításokat kell adni az 
anyag vagy keverék véletlen kiömlésével és 
kiszóródásával kapcsolatos környezetvédelmi 
óvintézkedésekre vonatkozóan. 
A leggyakoribb utasítások arra vonatkoznak, hogy 
a kiömlött anyagot a lehető legtávolabb kell tartani 
a csatornáktól, valamint a felszíni- és a felszín 
alatti vizektől. 

MÁSODIK LÉPÉS: 
Környezetvédelmi 
óvintézkedések (6.2. alszakasz)         

Megfelelő utasításokat kell adni arról, hogy hogyan 
és milyen anyagokkal lehet elszigetelni a kiömlött 
terméket, illetve, hogy hogyan kell a 
szennyezésmentesítést elvégezni.

Számos elszigetelési technika létezik. Annak az 
üzemnek a vezetője kell, hogy eldöntse melyiket 
alkalmazza, ahol a baleset bekövetkezett, mivel 
figyelembe kell venni a ténylegesen rendelkezésre 
álló erőforrásokat, a kerülendő veszélyeket és a 
kiömlés mértékét.   

HARMADIK LÉPÉS: 
A területi elhatárolás és a 
szennyezésmentesítés 
módszerei és anyagai 
(6.3. alszakasz)             
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A leggyakoribb technikák közé tartoznak:
• Gyűjtő folyókák: olyan folyadékgyűjtő
  szerkezetekből álló egységről van szó, amely
  abban az esetben, ha a folyadék kifolyik vagy
  szivárog a tartályokból vagy csövekből, begyűjti a
  többlet mennyiségét, mint például egy gát. Az
  elszigetelt területek a folyadékot egy olyan gyűjtő
  tartályba vezetik, amelynek a szerkezete lehetővé
  teszi az olaj/víz elválasztást.
• Lefedési eljárás: azaz védőburkolat (például
  alámosások, károk és szivárgások elkerülése
  végett).  

A megfelelő ártalmatlanítási eljárások közé 
tartoznak például: 
• semlegesítési technikák; 
• mentesítési technikák;
• felszívó anyagok;
• tisztítási technikák;
• aspirációs technikák;
• az elszigeteléshez/ártalmatlanításhoz szükséges
  felszerelések (beleértve a szikraálló eszközöket és
  felszereléseket, ha olyan eset áll fenn).

 

A kiömléssel és kiszivárgással kapcsolatos minden 
lehetséges egyéb információt meg kell adni, 
beleértve a nem megfelelő elszigetelési vagy 
kármentesítési technikákra vonatkozó 
figyelmeztetéseket, mint például a "soha ne 
használja ..." utasítást. 

Ebben a szakaszban kell feltüntetni, ha a terméket 
alkotó anyag különleges kockázattal bír, 
amennyiben a szivárgások elszigetelésére általában 
használt anyagokkal érintkezik (mint például föld, 
homok, fűrészpor). 

2 Hogyan kell 
ártalmatlanítani 
egy kiszivárgást

3 Egyéb 
információk



Hivatkozni lehet a 8. és 13. szakaszra, mivel ennek 
az alszakasznak az a célja, hogy elkerüljük az olyan 
információk többszöri megadását, amelyek nem 
szükségesek. A többi szakaszra vonatkozó 
esetleges hivatkozásoknak nyilvánvalóan 
tükröződniük kell az említett szakaszokban.  

A 8. szakaszra való hivatkozás nagyon hasznos 
lehet az ajánlott egyéni védőfelszerelésekkel 
kapcsolatos információk ismétlésének elkerülése 
érdekében.

Például egy égést tápláló termék esetében azt lehet 
feltüntetni: „Ne használjon fűrészport, vagy egyéb 
éghető anyagot az esetleges kiömlések 
elszigeteléséhez: tűzveszély.” 

Olajos anyagok esetében: „A kisebb szivárgások 
feltisztítására használt rongy, vagy papír 
potenciálisan öngyúlékony anyagnak tekintendő: 
zárt tartályban ártalmatlanítsa, ahol nem okozhat 
tüzet!”.  
 
Gyúlékony termékek esetében: „A kisebb 
szivárgások feltisztításához használt rongy, vagy 
papír potenciálisan gyúlékony anyagnak tekintendő”.   

NEGYEDIK LÉPÉS: 
Hivatkozás más 
szakaszokra (6.4. alszakasz)                 
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