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BIZTONSÁGI ADATLAP 
   (EU)2015/830 

 
Verziószám: 1.0 
A készítés dátuma: 2023.03.08. 
Felülvizsgálat dátuma: 2028.03.08. 

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 

1.1. Termékazonosító: 
A termék neve: Ón(IV)-klorid 5-hidrát 
A termék angol neve: Tin(IV) chloride pentahydrate  
REACH regisztrációs szám: 01-2119474678-20-XXXX  

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása:  
Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása: Laboratóriumi 

vegyszerek, vegyi anyagok gyártása. 
Az anyag vagy keverék ellenjavallt felhasználása: Csak laboratóriumi, vagy 

professzionális felhasználásra. 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 

Forgalmazó cég neve és címe: Szkarabeusz Kft. 
Cím: H-7622 Pécs, Verseny u. 17. 
Tel.: (06-72) 532-828 
Fax.: (06-72) 532-829 

1.4. Sürgősségi telefonszám: 

Egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat (ETTSZ) 
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
Tel.: 06-80-201-199 (díjmentesen hívható zöldszám) 

2. Szakasz: A veszélyesség szerinti besorolás. 

2.1. Osztályozás. 

Osztályozás 1272/2008/EK szerint:   
Bőrmarás (1B alkategória), H314  
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély (3. Kategória), H412  

2.2. Címkézési elemek. 

Címkézés 1272/2008/EK szerint: 

Figyelmeztető mondatok: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.  

Figyelmeztetés: VESZÉLY 
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:  
P260 A por vagy köd belélegzése tilos.  
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.  
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő/ hallásvédelem/ használata 

kötelező.  
P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS 

hánytatni.  
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett 

ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.  
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos 

öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha 
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 

Veszélyjelek, piktogramok: 

                                                         

2.3. Egyéb veszélyek: Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, 
amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon 
felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó 
biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 
0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.  

3. Szakasz: Összetétel, vagy az összetevőkre vonatkozó adatok. 

3.1. Anyagok. 
Képlet: Cl4Sn · 5H2O   
Molekulatömeg: 350,60 g/mol 
CAS szám: 10026-06-9  

3.2 Keverékek.  

4. Szakasz: Elsősegélynyújtási intézkedések. 

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:  
Általános tanácsok: Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A biztonsági 

adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.  
Belélegzés esetén: Belégzés esetén, a személyt friss levegőre kell vinni. Orvoshoz 

kell fordulni. 
Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell 

vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Azonnal orvost kell 
hívni. 

Szembe kerülés esetén: Bő vízzel legalább 15 percen keresztül alaposan kell 
öblíteni és orvoshoz kell fordulni. A kontaktlencséket el kell 
távolítani.  

Lenyelés esetén: Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb 
két pohárral). Nem szabad hánytatni (fennáll a belélegzés veszélye!). 
Azonnal orvost kell hívni. Ne kíséreljük meg semlegesíteni. 
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Egyéni védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára: A védőfelszereléssel 
kapcsolatos információkhoz lásd a 8. szakaszt. 

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások. 
A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 

fejezet) és/vagy a 11. pontban. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. 
A szükséges orvosi ellátás leírása: Nincs adat.  

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések. 

5.1. Oltóanyag: 
Megfelelő tűzoltó készülék: Víz. Hab. Szén-dioxid (CO2). Száraz por. A helyi 

feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell 
tenni. 

NEM alkalmazható tűzoltó anyagok: Nincs adat. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek. 
Különleges veszélyek: Hidrogén-klorid gáz, ón/ón-oxidok. Nem éghető. 

Gyúlékony. Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket 
fejleszthet. Tűz hatására veszélyes gőzök szabadulhatnak fel. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Egyéni védőfelszerelés tűzoltáskor: Ne maradjon a veszélyzónában önálló 

légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson 
biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet. 

5.4 További információk A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A 
tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a 
talajvizet.  

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál. 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
Személyi óvintézkedések: Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő 

személyzet számára A porok belélegzését kerüljük. Az anyaggal való 
érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ürítse ki a 
veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó e ljárásokat 
és konzultáljon szakértővel.  

Sürgősségi ellátók esetében: A védőfelszereléssel kapcsolatos információkhoz lásd 
a 8. szakaszt. 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések. 
A termék nem engedhető a csatornába.  

6.3. A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai: 
Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiö mlött 

anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 
7. és 10. pont). Szárazon kell feltisztítani. Továbbítsuk 
megsemmisítésre. Az érintett területet meg kell tisztítani. A 
porképződést kerülni kell. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra. 
Hivatkozás más szakaszokra: A hulladék kezeléssel kapcsolatos 

figyelmeztetésekhez lásd a 13. szakaszt. 
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7. Szakasz: Kezelés és tárolás. 

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Az óvintézkedéseket lásd a 
2.2 fejezetben. 

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
Szorosan zárt. Száraz. Nedvességre érzékeny. Tárolási osztály Német 
tárolási osztály (TRGS 510): 8A: Éghető, maró, veszélyes anyagok.  

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások). 
Meghatározott végfelhasználás: Az 1.2. pontban említetteken kívül egyéb 

speciális alkalmazása nem várható. 

8. Szakasz: Expozíció / egyéni védelem. 

8.1. Ellenőrzési paraméterek. 
Megengedett munkahelyi átlagos koncentráció (ÁK) [mg/m3]: 2. 
Munkahelyi csúcskoncentráció (CK) [mg/m3]: 2. 
Biológiai expozíció [mg/g kreatinin]: Nincs adat. 
Jogszabályi háttér: 5/2020.(II.6.) ITM rendelet. 

8.2. Az expozíció ellenőrzése. 
Megfelelő műszaki ellenőrzés: A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki 

intézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni védőfelszerelések 
használatával szemben. 

Általános előírások: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Bőrre kerülés 
esetén lemosás után bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való 
munka után kezet és arcot kell mosni. 

Szem, -arcvédelem: Arcvédő és védőszemüveg. Használjon az előírt 
szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, 
tesztelt szemvédő felszerelést. 

Kézvédelem: Az anyaggal való munka során védőkesztyű viselése szükséges. 
Általános munkához ajánlott típus: Nitril-kaucsuk minimális réteg 
vastagság: 0,11 mm áteresztési ideje: > 480 min. Speciális 
felhasználás esetén célszerű a gyártóval konzultálni. 

Légutak védelme: A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő 
szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt 
légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon. Ajánlott 
szűrő típus: P2 típusú szűrő A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a 
karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését 
végrehajtják a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni 
kell.  

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok. 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ. 
Külső jellemzők: Szilárd. 
Szín: Nincs adat. 
Szag: Nincs adat. 
Szagküszöbérték: Nincs adat. 
pH-érték: Nincs adat. 
Olvadáspont / fagyáspont: Nincs adat. 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nincs adat. 
Lobbanáspont: Nem alkalmazható. 
Párolgási sebesség: Nincs adat. 
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Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nincs adat. 
Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ: Nincs adat. 
Gőznyomás: Nincs adat. 
Gőzsűrűség: Nincs adat. 
Relatív sűrűség: Nincs adat. 
Vízben való oldhatóság: Nincs adat. 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nincs adat. 
Öngyulladási hőmérséklet: Nincs adat. 
Bomlási hőmérséklet: Nincs adat. 
Viszkozitás: Nincs adat. 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nincs adat. 
Oxidáló tulajdonságok: Nincs adat. 

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség. 

10.1 Reakciókészség: A következő általában jellemző a gyúlékony szerves 
anyagokra és keverékek: megfelelően finom eloszlás esetén 
felkavarodva porrobbanás veszélye általában feltételezhető.  

10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott tárolási feltételek mellett stabil. 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs adat. 
10.4 Kerülendő körülmények: Nincs adat. 
10.5 Nem összeférhető anyagok: Erős savak. 
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén lásd 5. Fejezetet. 

11. Szakasz: Toxikológiai adatok. 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ. 
Akut toxicitás: 

Orális: Nincs adat  
Belégzés: Nincs adat  
Bőr: Nincs adat  
LD50 Intraperitoneális - Patkány - 120 mg/kg  
LD50 Intravénás - Egér - 32 mg/kg  

Bőrkorrózió/bőrirritáció: Nincs adat. 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: Nincs adat. 
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nincs adat. 
Csírasejt-mutagenitás: Vizsgálati típus: Humán Tesztelési rendszer: limfocita. 

Módszer: Mutagenicitás (in vitro emlős citogén teszt). Megjegyzések: 
Sister-kromatid csere. Vizsgálati típus: Humán. Tesztelési rendszer: 
limfocita. Megjegyzések: Citogenetikus elemzés. 

Rákkeltő hatás: Nincs adat. 
Reprodukciós toxicitás: Nincs adat. 
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: Nincs adat. 
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: Nincs adat. 
Aspirációs veszély: Nincs adat. 
További információk: RTECS: XP8870000 A szervetlen ónsók rosszul szívódnak 

fel a szervezetben. A parenterálisan bevitt ónsók erősen toxikusak. A 
por vagy füstgáz formájában belégzett ón-oxid jóindulatú 
pneumokoniózist okoz anélkül, hogy ez a tüdő funkcionálását 
láthatóan érintené. A lerakódott por göbös, és a részecskék többnyire 
sejten kívül helyezkednek el. Nincs elhalás, de óriássejtes 
idegentestes reakció vagy kollagénképződés figyelhető meg. A 
véráramba bejutott ónsók erősen toxikusak, és neurológiai 
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károsodást és bénulást okoznak. A legközönségesebb szervetlen 
ónvegyületek mérgező hatását bonyolítja hidrolízisük a 
testnedvekben, amely az élettanitól eltérő kémhatást eredményez. A 
tapasztalt tüneteket, a hiperémiát, a vérzéses érelváltozásokat a 
központi idegrendszerben, májban, szívben és más szervekben, az ón 
maga, vagy az élettanitól eltérő kémhatás (pH) okozhatták. A 
lenyelés hányást okoz a gyomor irritációja miatt, amit az 
ónvegyületek aktivitása és összehúzó hatása okoz. A szervetlen ónsók 
injekciója hasmenést, izombénulást és izomrángásokat okoz. Az 
anyag rendkívül erősen roncsolja a nyálkahártya szövetet és a felső 
légutakat, a szemet és a bőrt., görcs, gyulladás és ödéma a gégében, 
görcs, gyulladás és ödéma a hörgőkben, pneumonitis, tüdőödéma, 
égő érzés, Köhögés, nehéz légzés, gégegyulladás, Légzési elégtelenség, 
Fejfáfás, Émelygés, Hányás, Legjobb tudomásunk szerint az anyag 
kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg 
alaposan.  

12. Szakasz: Ökológiai információk. 
12.1 Toxicitás: 

Toxicitás halakra LC50 - Danio rerio (zebrahal) - > 1,000 mg/l - 96 h (OECD 
vizsgálati iránymutatásai 203) Megjegyzések: anhydrous  

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre EC50 - Daphnia 
magna (óriás vízibolha) - 21,5 mg/l - 48 h Megjegyzések: anhydrous 

Toxicitás algákra IC50 - Scenedesmus quadricauda (zöld alga) - > 50 mg/l - 4 
h  

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat. 
12.3 Bioakkumulációs képesség: Nincs adat: 
12.4 A talajban való mobilitás: Nincs adat. 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az alapanyag/keverék nem 

tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan 
megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) 
vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó 
(vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb 
koncentrációban. 

12.6 Egyéb káros hatások: Nincs adat. 

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok. 

A termékre vonatkozó előírások: A z anyag maradéka veszélyes hulladéknak 
számít. A csomagolásra vonatkozó előírások:  

A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.  

13.1. Hulladék kezelési módszerek: Hulladék kezelési előírások: A hulladék 
anyagokat a 2008/98/EK , a 2012 évi CLX X XV. törv., a 225/2015 és 
73/2013 korm. rendelet előírásainak megfelelően kell kezelni. 
Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével 
történhet. 

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk. 

14.1. UN-szám: 2440 
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ÓN-TETRAKLORID-

PENTAHIDRÁT 
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14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 

                                                                  8.                                                             
     Szárazföldi szállítási besorolás (RID/ADR):  8. 
14.4. Csomagolási csoport: III. 
14.5. Környezeti veszélyek: Nincs besorolva. 
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem ismeretes. 
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: 

Nem vonatkozik rá. 

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk. 

15.1. Az anyaggal kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
jogszabályok: 

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 
18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, 
az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi 
rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről - Az Európai Parlament és a Tanács 
1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
az 1907/2006/EK rendelet módosításáról - A Bizottság 453/2010/EU rendelete 
( 2010. május 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet 
módosításáról - A Bizottság (EU) 2015/830 rendelete (2015. május 28.) a vegyi 
anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról Ez az anyag, mint kiváltképp aggodalomra okot adó (SVHC) a 
REACH szerint engedélyköteles, XIV. függelék. (ED/30/2010 - SunsetDate: 
21/09/2017). 
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a 
kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 
2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM 
rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 
3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 
73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.] Veszélyes hulladékra 
vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 
(XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM 
rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) 
KvVM r.]  
Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 
[módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 
208/2006 (X.16.) Korm. r.]  
Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a 
munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendelete. 
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Vízveszélyességi osztály (WGK): vízi szervezetekre veszélyes. 
15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést végeztek. 

16. Szakasz: Egyéb információk. 

A biztonsági adatlap 2. pontjában szereplő H mondatok: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.  
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 

A BT adatlap megváltozott szakasza: 8.1., 15.1. 
 

 A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint 
helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, 
hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon 
legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket azonnal 
figyelmeztetni. A megadott információk a jelenlegi ismereteinknek felelnek meg. Az 
anyaggal kapcsolatos biztonságtechnikai adatokat és tudnivalókat tartalmazzák, és nem 
a termék tulajdonságait garantálják.  

A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK 
rendelet (REACH) az 1999/45 EK irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. 
törvény és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak.    

 

 

 

Ez a dokumentum elektronikusan készült és aláírás nélkül is hiteles. 
 


