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1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 
 
1.1 Termékazonosító:  
 
Anyag megnevezése:  Zsírkő 
Szinonimák:  Talkum, szteatit, francia kréta, szappankő, magnézium-szilikát. 
Kémiai elnevezés és képlet: Mg3Si4O10(OH)2 
 
Kereskedelmi nevek:   
 

1N 
1NM20 
EXTRA 5/0 
EXTRA 5/0 DEC 
EXTRA A 
EXTRA A/S 
EXTRA D 

EXTRA D M30 
EXTRA M20 
EXTRA M100 
EXTRA SCAGLIOSO 
FGRM 
LUZENAC PHARMA 
LUZENAC PHARMA M 

PREVER 
PREVER M10 
PREVER M30 
STEASILK® 5CI 
SUPERIORE M10 DEC 

 
CAS: 14807-96-6 
EINECS: 238-877-9 
Molekuláris tömeg: 379.3 
 
REACH Regisztr. sz.: Az V.7. mellékletnek megfelelően mentes. 
 
1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai 
 
Azonosított felhasználásai: Funkcionális ásványi anyag ipari alkalmazásokhoz történő felhasználásra. 
 
Ajánlott felhasználások ellen: Nincs 
 
1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

• Vállalat neve: Imerys Talc Italy S.p.A.   
• Cím:  Via Nazionale 121 

   10060 Porte (TO) 
Ausztria 

• Telefonszám: +39 0121 304 611 
• A tagállamban vagy az EU-ban a biztonsági adatlapokért (SDS) felelős személy e-mail címe: 

msds.talceurope@imerys.com  
 
1.4 Sürgősségi telefonszám 
Vészhelyzetben hívható telefonszám a cégnél (CHEMTREC):  
+1 703 741 5970 (Nemzetközi segélyhívószám) / +36 1 808 8425 (Hungary) 
Munkaidőn kívül elérhető: Igen 
Egyéb információ (pl. a telefonos segélyhívó szolgáltatás nyelve):  - 

mailto:msds.talceurope@imerys.com
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2. SZAKASZ: A VESZÉLY AZONOSITÁSA 
 
2.1 Az anyag vagy keverék besorolása 
 
1272/2008/EK rendelet: Nincs besorolva 
 
2.2 Címkézési elemek 

• Piktogram:     Nincs 
• Figyelmeztetés:    Nincs 
• Figyelmeztető mondat:   Nincs 
• Óvintézkedésre vonatkozó mondat: Nincs 

 
2.3 Egyéb veszélyek:  
 
A nagy mennyiségű talkumporral történő ismételt és tartós expozíció tüdőkárosodást (pneumoconiosist) 
okozhat. A károsodás kockázata függ az expozíció időtartamától és szintjétől. 
 
A kezelés és a felhasználás fajtájától függően (pl. őrlés, szárítás), levegőben szálló belélegezhető kristályos 
szilícium-dioxid (kvarc - krisztobalit) keletkezhet. A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid por hosszan tartó 
és/vagy nagy mennyiségű belégzése tüdőfibrózist, vagy hétköznapi nevén portüdőt okozhat. A portüdő 
elsődleges tünete a köhögés és a légszomj. A belélegezhető kristályos szilikának kitett foglalkozást űzőket 
figyelemmel kell kísérni és ellenőrizni kell. 
A terméket óvatosan kell kezelni a porképződés elkerülése érdekében. 
 

Ez a termék szervetlen anyagot és nem teljesíti a PBT vagy a vPvB feltételeit a REACH XIII. melléklete szerint. 
  
Nincs azonosított veszély. 
A zsírkő nem szerepel a különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésre jelölt anyagainak listáján. 
 
A talkum az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben vagy az (EU) 2018/605 bizottsági 
rendeletben meghatározott kritériumoknak megfelelően nem rendelkezik endokrinromboló tulajdonságokkal. 
 

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 
 
3.1 Anyagok 
A REACH és a CLP szabályozása szerint a zsírkő ismeretlen vagy változó összetételű, komplex reakciós 
termékekből vagy biológiai anyagokból áll (UVCB, 4-es típus). 
 

Név CAS EK-szám Töménységi 
tartomány (tömeg %) 

Osztályozás az 1272/2008/EK 
rendeletnek megfelelően 

Talkum 14807-96-6 238-877-9 100 % Nincs besorolva 
 
A termék 1% (v/v) alatti mennyiségben tartalmaz krisztallin szilikát finom részecskéjét  (kvarc, CAS N° 14808-60-
7). 
 
3.2 Keverékek 
- 
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4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 
4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése 
 

Ha az anyag a szembe került: Bő vízzel öblítse ki, és forduljon orvoshoz, amennyiben az irritáció nem múlik. 
 
Ha az anyagot bőrrel érintkezés: Nincs szükség különleges elsősegélynyújtási intézkedésre. 
 
Ha az anyagot belélegezték: Nincs szükség különleges elsősegélynyújtási intézkedésre. Menjen friss levegőre, 
és súlyos légzésproblémák esetén forduljon orvoshoz. 
 
Ha az anyagot lenyelés: Nincs szükség elsősegélynyújtásra. 

 
4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Az akut véletlenszerű expozíció tünetei nem specifikusak, bármely, toxikus hatással nem rendelkező por nagy 
mennyiségben történő belélegzéséhez hasonlóak. A lehetséges tünetek köhögés, köpetképződés, tüsszögés, 
valamint a felső légutak irritációja miatt fellépő légzési nehézség. 
 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
Nincs szükség különleges intézkedésekre. 
 

5. SZAKASZ: TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 
 
5.1 Oltóanyag: 
 

5.1.1. Megfelelő oltóanyagok: 
Nincs szükség különleges oltóanyagra.  
 
5.1.2. Alkalmatlan oltóanyagok 
Tűzoltó anyagok korlátozás nélkül használhatók. 

 
5.2 Az lanyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: 
A termék nem gyúlékony, éghető vagy robbanásveszélyes. Nincs veszélyes hőbomlás. 
 
5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: 
Nincs szükség különleges tűzoltási védőfelszerelésre. A keletkezett tűznek megfelelő tűzoltóanyagot használjon. 
 

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ KÖRNYEZETBE JUTÁS ESETÉN 
 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: 
Kerülni kell a levegőben szálló por keletkezését, viseljen a nemzeti jogszabályoknak megfelelő személyi 
légzésvédelmi felszerelést, lásd EN 143: 2000. 
 
6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Nincsenek különleges követelmények. A kiömlött anyagot az alábbiakban leírtak szerint különítse el és takarítsa 
fel. 
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6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
A száraz terméket lapáttal vagy porszívóval kell feltakarítani, az országos jogszabályoknak megfelelő egyéni 
védőfelszerelés viselése mellett. A padlót nem ajánlatos vízzel felmosni, mert ettől csúszóssá válhat. Ha azonban 
a talkum már átnedvesedett, és csakis ebben az esetben, a padlót vízzel alaposan le kell öblíteni, a csúszósság 
megszüntetése érdekében. 
 
6.4 Hivatkozás más szakaszokra: 
Lásd a 8. és 13. pontot. 
 

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 
 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
 
7.1.1. Óvintézkedések: 
Előzze meg a levegőben szálló por keletkezését. Ahol levegőben szálló por keletkezik, megfelelő elszívó 
szellőztetést kell biztosítani. Nem elégséges szellőzés esetén viseljen megfelelő légzésvédelmi felszerelést. A 
becsomagolt terméket körültekintéssel kezelje a véletlenszerű szétszakadás elkerülése érdekében.  

 
7.1.2. Az általános munkahelyi higiéniával kapcsolatos útmutatás: 
A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezet alaposan meg kell 
mosni. Az étkező területre való belépés előtt a szennyezett ruházat és a védőfelszerelés eltávolitandó.  
 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
 
 Műszaki intézkedések/Óvintézkedések 
 A terméket lezárt tartóedényekben, szárazon kell tartani. 
 
7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Ha tanácsra van szüksége a sajátos felhasználási 
módokra vonatkozóan, lépjen kapcsolatba a beszállítójával. 
 

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM 
 
8.1 Ellenőrzési paraméterek: 
A levegőben szálló por minden típusa esetén (pl. összes por, belélegezhető por, belélegezhető kristályos 
szilícium-dioxid) tartsa be a munkahelyi expozíciós határértékeket. A belélegezhető kristályos szilícium-dioxidra 
vonatkozó, 8 órás idővel súlyozott átlagon mért foglalkozási expozíciós határérték (OEL) nagyságát néhány 
európai országra vonatkozóan az 1. számú függelék tartalmazza. Amennyiben más országok ugyanezen 
határértékeire lenne szüksége, lépjen kapcsolatba egy illetékes foglalkozáshigiéniai szakemberrel vagy a helyi 
szabályozó hatósággal. A belélegezhető kristályos szilícium-dioxid por 8 órás súlyozott átlagon (TWA) mért 
foglalkozási expozíciós határértéke (OEL) 0,1 mg/m³-ben lett megállapítva az (EU) 2017/2398 irányelve által az 
európai országokra vonatkozóan).  
 
8.2 Az expozíció elleni védekezés 
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8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:  
Csökkentse minimálisra a levegőben szálló por keletkezését. Használjon zárt folyamatokat, helyi elszívó 
szellőztetést vagy egyéb műszaki ellenőrzést annak érdekében, hogy a levegőben szálló por szintje a megadott 
expozíciós határértékek alatt maradjon. Ha a felhasználói műveletekkel por, füst vagy pára keletkezik, 
szellőztetéssel tartsa a levegőben szálló por szintjét az expozíciós határérték alatt. Alkalmazzon szervezeti 
intézkedéseket, pl. zárja ki a személyzetet a poros területekről. A szennyezett ruházatot vegye le és mossa ki. 
 
8.2.2 Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök: 
 
8.2.2.1. Szem-/arcvédelem: 
A szem mechanikai irritációját okozó porképződés veszélye esetén viseljen oldalt is zárt védőszemüveget. 

 
8.2.2.2. Bőrvédelem: 
Nincsenek különleges követelmények. A kézre vonatkozóan, lásd alább. 

 
Kézvédelem: 
Védőkesztyű viselése nem szükséges, de a bőrirritációra vagy a bőr kiszáradására hajlamos személyek számára 
ajánlott. 
 
8.2.2.3. Légutak védelme: 
Azok, akik hosszabb ideig vannak kitéve levegőben szálló porkoncentrációnak, viseljenek az európai vagy helyi 
jogszabályoknak megfelelő légzésvédelmi felszerelést. Ajánlatos feles alárcok vagy egész alárcok elkészitésére, 
amelyek 2 vagy 3 (FP2 – FP3) kategóriájű szürőknek felelnek meg. Nézd az EN 143:2000 sz. szabályzatot. Tüdők 
védekezésére szolgálnak. Szürők anyagrészecskékre. 

 
8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések 
Meg kell előzni, hogy a szél széthordja az anyagot. 

 

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 
 
9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 
 
Fizikai állapot: Szilárd. Por, szemcse. 
 
Szín: Fehér, törtfehér vagy világosszürke 
 
Szag: szagtalan 
 
Szagküszöbérték: Nem alkalmazható 
 
pH-érték: 9-9.5 (10% tömegszázalék, vízzel vegyítve) 
 
Olvadáspont/fagyáspont:  >1300°C 
 
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: Nem alkalmazható (szilárd, olvadáspontja >1300 °C) 
 
Lobbanáspont: Nem alkalmazható (szilárd, olvadáspontja >1300 °C) 
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Párolgási sebesség: Nem alkalmazható (szilárd, olvadáspontja >1300 °C) 
 
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):  Nem tűzveszélyes. 
 
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:  Nem robbanékony (nem tartalmaz robbanékonyságot 
előidéző vegyi anyagokat) Korlátozások nélkül. 
 
Gőznyomás: Nem alkalmazható (szilárd, olvadáspontja >1300 °C) 
 
Gőzsűrűség: Nem alkalmazható 
 
Relatív sűrűség: 2.58-2.83 
 
Oldékonyság (oldékonyságok): 
 Vízben való oldhatóság: elhanyagolható 
 Oldhatóság hidrogén-fluoridban: Igen 
 
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Nem alkalmazható (szervetlen anyag) 
 
Öngyulladási hőmérséklet: Öngyulladásra nem hajlamos 
 
Bomlási hőmérséklet:  >1000°C 
 
Viszkozitás: Nem alkalmazható (szilárd, olvadáspontja >1300 °C)  
 
Robbanásveszélyes tulajdonságok: Szerkezeténél fogva nem robbanékony 
 
Oxidáló tulajdonságok: Szerkezeténél fogva nem oxidálódó. 
 
9.2 Egyéb információk: Semmilyen más információ. 
 

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 
 
10.1 Reakciókészség: közömbös, nem reakcióképes 
 
10.2 Kémiai stabilitás: Vegyileg stabil. 
 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége:  Nem veszélyes reakciók. 
 
10.4 Kerülendő körülmények: Nincs 
 
10.5 Nem összeférhető anyagok:  Nem ismert. 
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek:  Nincs 
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11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 
 
11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk 
 

Mérgezési végpontok A hatásvizsgálat eredménye 

Akut toxicitás 

A talkum enyhén mérgező. 
Orális LD50 > 5000 mg/kg bw (Weir, 1974) 
Dermális Nincs elérhető adat 
Belélegzés Nincs elérhető adat 

Bőrkorrózió/bőrirritáció A zsírkő nem irritálja a bőrt (in vivo, OECD 404, nyúl). 
Az irritációt/korróziót illetően végzett osztályozás helytállósága nem garantált. 

Súlyos 
szemkárosodás/szemirritáció Nincs elérhető adat 

Légzőszervi vagy 
bőrszenzibilizáció 

Bőrszenzibilizáció 
LLNA (OECD 429, egér): a talkum nem bőrérzékenyítő hatású 

Csírasejt-mutagenitás 

A talkum nem mutagén (in vitro vizsgálati eredmények OECD 471 és OECD 
487). 
A tesztek szerint a zsírkőnek nincs mutagén hatása. 
A mutagén hatást illetően végzett osztályozás helytállósága nem garantált. 

Rákkeltő hatás 

Az azbesztot vagy azbesztszálakat nem tartalmazó, belélegzett zsírkő rákkeltő 
hatása nem osztályozható (3. csoport), IARC Monograph Volume 93, 2010. 
AZ IARC kimondta, hogy csak korlátozott mértékben áll bizonyíték rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy a perineális behintésre alkalmazott, zsírkő alapú 
testhintőpor használata a petefészekrák (2B csoport) kialakulásának lehetséges 
kockázatát hordozza magában. Ez nem jelent expozíciós utat a dolgozókra 
vonatkozóan, és csak egy bizonyos zsírkő használatára vonatkozik. 
A rákkeltő hatást illetően végzett osztályozás helytállósága nem garantált. 

Reprodukciós toxicitás 
Nincs elérhető adat  
A szájon át a szervezetbe kerülő zsírkő nincs hatással a magzat fejlődésére, 
továbbá az anya és a magzat túlélésére sem (OECD 414, nyúl). 

Egyetlen expozíció utáni 
célszervi toxicitás (STOT) Nincs elérhető adat 

Ismétlődő expozíció utáni 
célszervi toxicitás (STOT)  

Ismételt dózistoxicitási tesztek során rákos szervek nem észlelhetők.  
Orális úton: 90 napos szubkrónikus orális toxicitás (OECD 408, patkány):  Nincs 
mortalitás, nincs releváns, a vizsgálati elemmel kapcsolatos toxikológiai 
megállapítás. NOAEL > 1000 mg/kg. 
Belélegzés útján: ismételt dóziskitettségi tesztek alapján a célszervi toxicitás 
osztályozása nem garantált. Az esetleges hatások valószínűleg inkább nem 
specifikus részecskékre vezethetők vissza, mintsem az ásvány fibrogén 
jellemzőire. 
Bőrrel való érintkezés: a bőrön keresztül kifejtett mérgező hatás 
elhanyagolhatónak tekinthető.  
Ebből következik, hogy a huzamosabb ideig szájon át vagy belégzés útján 
zsírkőnek való kitettség toxicitási besorolása nem garantált. 

Aspirációs veszély Nincs belégzéssel kapcsolatos veszély 
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11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk 
 
11.2.1 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: Az anyagra vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat az 
1907/2006/EK, az (EU) 2017/2100, az (EU) 2018/605 rendeletekben meghatározott kritériumok alapján 
megvizsgálták, és megállapították, hogy azok nem vonatkoznak ide. 
 
11.2.2 Egyéb információ: Nincs 
 

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK 
 
12.1 Toxicitás: Nincs elérhető adat. Nem ismert sajátos káros mellékhatás. 
 
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs elérhető adat. A termékek szervetlen anyagokat tartalmaznak, ezért 
természetes úton nem bomlanak le. 
 
12.3 Bioakkumulációs képesség: Szervetlen anyagokra nem vonatkozik. 
 
12.4 A talajban való mobilitás: Elhanyagolható 
 
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nem jellemző 
 
12.6 Endokrin rendszert károsító tulajdonságok: Az anyagra vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat a 
rendeletekben ((EK) 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605) megállapított kritériumok alapján 
megvizsgálták, és megállapították, hogy nem alkalmazhatók. 
 
12.7 Egyéb káros hatások: Más káros hatásra nem derült fény 
 

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 
 
13.1 Hulladékkezelési módszerek  
A termékek selejtezését a helyi és országos jogszabályok szerint kell végezni.  
Ahol lehetséges, ártalmatlanítás helyett az újrahasznosítást kell választani. A helyi rendeletnek megfelelően kell 
ártalmatlanítani. A csomagolásban maradt maradékok porképződését el kell kerülni, és a dolgozók megfelelő 
védelméről gondoskodni kell. A használt csomagolást a csatolt gyűjtőedényben kell tárolni. A csomagolás 
újrafelhasználása nem ajánlott. A csomagolóanyag újrahasznosítását és ártalmatlanítását erre felhatalmazott 
hulladékkezelő vállalatnak kell végeznie. A csomagolóanyag újrahasznosítását és ártalmatlanítását a helyi 
rendeleteknek megfelelően kell végezni. 
 
Hulladék kód = 010102 
 

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
14.1 UN-szám: Nem jellemző  
 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem jellemző 
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14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):  
ADR: Nincs besorolva  
IMDG: Nincs besorolva 
ICAO/IATA: Nincs besorolva  
RID: Nincs besorolva 
DOT: Nincs besorolva 

 
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható 
 
14.5 Környezeti veszélyek: Nem jellemző 
 
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Különleges óvintézkedések nem szükségesek. 
 
14.7 Ömlesztett áruk tengeri szállítása az IMO-eszközök szerint: Nem jellemző 
 

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
 
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 
előírások/jogszabályok 
 
Nemzetközi jogszabályok/követelmények:  
 

Industrial Safety and Health Law: A termék nem tartalmaz az ISHL szerinti ártalmas vagy ellenőrzött 
veszélyes anyagokat. 1%-nál kevesebb szilícium-dioxidot tartalmaz. 
 
Toxic Chemical Control Act: A termék nem tartalmaz a TCCA szerinti mérgező, figyelendő, korlátozás alá 
eső vagy tiltott vegyi anyagokat. 
 
Dangerous Substance Management Law: A termék nem tartalmaz a DSML hatálya alá tartozó vegyi 
anyagokat. 
 
Waste Management Law: A termék hulladékát a Waste Management Law-ban meghatározott 
hulladékkezelési standardokkal összhangban kell ártalmatlanítani / hulladék közé helyezni. 
 
California PROP 65 (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act Proposition 65): A talkum 
nem szerepel a listán, azonban a fent említett termékek tartalmazhatnak belélegezhető kristályos 
szilícium-dioxidot (légáramú részecskék lélegezhető méretű részecskéit), amelyeket Kaliforniai állam 
rákkeltőként azonosított. 
 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés  
Az 1907/2006/EK rendelet V.7 melléklete szerint nem esik a REACH regisztráció alá. 
 

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK 
 
Az itt szereplő adatok a rendelkezésre álló tudásanyagon alapulnak, azonban semmilyen termékjellemzőt 
tekintve sem számítanak garanciának, ahogyan semmilyen jogi kötelmekkel járó szerződéses viszony alapjául 
sem szolgálnak. 
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16.1. Módosítás 
 
Az előző kiadás időpontja: 17/11/2014. 
 
Felülvizsgálati adatok: 
A biztonsági adatlapot felülvizsgálták, hogy megfeleljen az 1907/2006/EK rendelet II. mellékletének 
módosításáról szóló, 2020. június 18-i (EU) 2020/878 REACH rendeletnek. 

 
16.2. Rövidítések 

LD50: Mediális halálos dózis 
PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív 
OEL: Foglalkozási expozíciós határérték 
SDS: Biztonsági adatlap 
STOT: Célszervi toxicitás 
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16.4. Vonatkozó „H” nyilatkozatok 
None. 
 
16.5. Social Dialogue on Respirable Crystalline Silica: 2006. április 25-én aláírták a Megállapodás a dolgozók 
egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő 
kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján című, több iparágon átívelő társadalmi párbeszédre 
vonatkozó megállapodást. Ez a megállapodás, amely az Európai Bizottság pénzügyi támogatásában részesül, az 
Iránymutató gyakorlat útmutatóján alapul. A Megállapodás előírásai 2006. október 25-én léptek hatályba. A 
Megállapodást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé (2006/C 279/02). A Megállapodás és 
mellékleteinek szövege, beleértve az Iránymutató gyakorlat útmutatóját is a http://www.nepsi.eu honlapról 
érhető el, és hasznos információkat és útmutatást nyújtanak a belélegezhető kristályos szilícium-dioxidot 
tartalmazó termékek kezeléséről. Szakirodalmi hivatkozások kérésre rendelkezésre állnak az EUROSIL-nél, az 
ipari szilícium-dioxid gyártók európai szövetségénél.  
 
 
 
 
Felelősségkorlátozási nyilatkozat 
 
Ez a biztonsági adatlap a REACH módosított szabályozása (1907/2006/EK, 31. cikk, II. függelék) alapján készült. 
Az adatlap az anyag biztonságos kezeléséhez szükséges óvintézkedéseket tartalmazza. Az adatlap használójának 
kötelessége biztosítani, hogy az adatlap tartalmával valamennyi olyan személy megismerkedjen, aki bármilyen 
módon kapcsolatba kerülhet a termékkel, pl. használja, kezeli vagy annak megsemmisítésében vesz részt. Az 
adatlapban szereplő útmutatások és adatok a kiadás időpontjában rendelkezésre álló tudásanyagon alapulnak. 
Az adatlap semmilyen formában nem tekinthető garanciának az anyag jellemzőit, sem pedig adott alkalmazási 
területre való megfelelőségét tekintve, ahogyan semmilyen jogi kötelmekkel járó szerződéses viszony alapjául 
sem szolgál. A biztonsági adatlap ezen változata az összes korábbi változat helyébe lép. 
 
Kizárólag az eredeti angol nyelvű verzió hiteles. 
 
BIZTONSÁGI ADATLAP VÉGE 
 
 
  



 

Biztonsági Adatlap 
 

 
 
 
15/04/2022 – p 12/13  
SDS_ITIT_Talc_Group_1_hu_HU  

Annex  
Occupational Exposure Limits in mg/m3 8 hours TWA – Respirable dust – in EU 271 + Norway & Switzerland 

 

Country/Authority 
(see caption p. 3) 

(inert) dust 
INHALABLE 

(inert) dust 
RESPIRABLE 

Quartz Talc 

Austria/I 10 5 0,15 2 

Belgium/II 10 3 0,1 2 

Bulgaria/III  4 0,07 3 

Cyprus/IV  / 10k/Q2 / 

Czech Republic/V   0,1 2 

Denmark/VI 10 5 0,1  

Estonia   0,1  

Finland/VII 10 / 0,05 2 

France/VIII 10 5 0,1  

Germany/IX 10 0,53 /4 / 

Greece/X 10 5 0,1 2 

Hungary   0,15 2 

Ireland/XI 10 4 0.1 0,8 

Italy/XII 10 3 0,055 2 

Lithuania/XIII  10 0,1 1 

Luxembourg/XIV 10 6 0,15 2 

Malta6/ XV  / /  

Netherlands/ XVI 10 5 0,075 0,25 

Norway/ XVII 10 5 0,1 2 

Poland/XVIII 2 0,3 0,3 1 

Portugal/ XIX 10 5 0,025 2 

Romania/ XX  10 0,1 2 

Slovakia 10  0,1 2 

Slovenia   0,15 2 

Spain/XXI 10 3 0,05 2 

Sweden/XXII  5 0,1 1 

Switzerland/XXIII  6 0,15 2 

UK/XXIV 10 4 0,1 1 

                                                 
1 Missing information for Latvia and Croatia. As of 16 January 2018, a European Binding Occupational Exposure Limit is set for respirable crystalline silica 
dust at 0.1 mg/m³ in Directive 2017/2398. 
2 Q : quartz percentage – K=1 
3 Defined for a density of 1 g/cm³, i.e. for minerals with a common density of 2,5 g/cm³, a calculated OEL of 1,25 mg/m³ applies. 
4 Germany has no more OEL for quartz, cristobalite and tridymite. Employers are obliged to minimize exposure as much as possible, and to follow certain 
protective measures. 
5 Inspection authorities use the ACGIH recommended limit value of 0.025 mg/m³. 
6 When needed, Maltese authorities refer to values from the UK for OELVs which do not exist in the Maltese legislation. 
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Caption 
 

Country  Adopted by/Law denomination OEL Name (if specific) 
Austria I Bundesministerium für Arbeit und Soziales Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Belgium II Ministère de l’Emploi et du Travail  

Bulgaria III Ministry of Labour and Social Policy and Ministry 
of Health. Ordinance n°13 of 30/12/2003 

Limit Values 

Cyprus IV Department of Labour Inspection. Control of 
factory atmosphere and dangerous substances in 
factories, Regulations of 1981. 

 

Czech 
Republic 

V Governmental Directive n°361/2007 Přípustný expoziční limit (PEL) (=Permissible 
exposure limit) 

Denmark VI Direktoratet fot Arbeidstilsynet Threshold Limit Value 

Finland VII National Board of Labour Protection Occupational Exposure Standard 

France VIII Ministère du Travail Valeur limite de Moyenne d’Exposition 

Germany IX Bundesministerium für Arbeit Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Greece X Legislation for mining activities  

Ireland XI 2011 Code of Practice for the Safety, Health & 
Welfare at Work (CoP) 

 

Italy XII Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali Threshold Limit Values (based on ACGIH TLVs) 

Lithuania XIII Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2001 Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV) 

Luxembourg XIV Bundesministerium für Arbeit Maximale ArbeitsplatzKoncentration (MAK) 

Malta XV OHSA – LN120 of 2003, www.ohsa.org.mt OELVs 

Netherlands XVI Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Publieke grenswaarden 
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 

Norway XVII Direktoratet for Arbeidstilsynet Administrative Normer (8hTWA) for Forurensing 
I ArbeidsmiljØet 

Poland XVIII Regulation of the Minister of Labour and Social – 
29.11.2002 

Limit values 

Portugal XIX Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & 
Safety at Workplace 
NP1796:2007 

Valores Limite de Exposição (VLE) 

Romania XX Government Decision n° 355/2007 regarding 
workers’ health surveillance. 
Government Decision n° 1093/2006 regarding 
carcinogenic agents (in Annex 3: Quartz, 
Cristobalite, Tridymite). 

OEL 

Spain XXI Instrucciones de Técnicas Complementarias 
(ITC) 

Valores Limites 

Sweden XXII National Board of Occupational Safety and Health Yrkeshygieniska Gränsvärden 

Switzerland XXIII  Valeur limite de Moyenne d’Exposition 

United 
Kingdom 

XXIV Health & Safety Executive Workplace Exposure Limits (WEL) 

Source : IMA-Europe. Date : February 2018 
 

http://www.ohsa.org.mt/
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx

