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Szám: 11967/2002 

 

 

Tárgy: Foszforgipsz forgalomba hozatali és 

felhasználási engedélye 

 

MÁV TRANSPED 

1065 Budapest, Bajcsi Zsilinszky út 25. 

 

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a Foszforgipsz 

forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel 

 

 engedélyezem: 

 

1. Gyártó vállalat: ZORKA-KLOTILD 

  1904 , Subotica, Edvina Zdovca 8 

 

   Engedély tulajdonosa: MÁV TRANSPED 

         1065 Budapest, Bajcsi Zsilinszky út 25. 

         statisztikai számjel: 103210186340 113 01 

 

2. Terméktípus: talajjavító anyag 

 

Vámtarifaszám: 301320 

 

3. Előírt minőségi feltételek: 

 

küllem: világos drapp színű, nedves tapintású, porszerű anyag 

nedvesség tartalom (m/m%)     legfeljebb   30,0 

szemcseméret eloszlás  

 10,0 mm felett (m/m%)     legfeljebb  10,0 

 1,0 mm alatt (m/m%)     legalább   60,0 

 0,25 mm alatt (m/m%)    legalább   40,0 

CaSO4 tartalom (m/m%)     legalább   70,0 

 

As tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  25,0 

Cd tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb    2,0 

Co tartalom (mg/kg)sz.a.      legfeljebb  50,0 

Cr tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb 100,0 

Cu tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb 100,0 

Hg tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb     1,0 

Ni tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb  50,0 

Pb tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb 100,0 

Se tartalom (mg/kg)sz.a.     legfeljebb     5,0 
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4. Felhasználható 

 

Savas hatású talajjavító anyagként a talajtani szakvéleményben meghatározott területi 

mennyiségben. 

 

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok 

 

Veszélyjel: nem jelölésköteles 

 

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok 

 

S 1/ 2            Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó 

S 13              Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 

S 36/37/39    Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt  és szem/arcvédőt kell viselni. 

 

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges 

lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, 

zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal 

félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti 

ellátást kell biztosítani. 

 

Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, 

védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén 

por elleni légzésvédő.  

 

6. Környezetvédelmi előírások 

 

A készítmény és maradékai, valamint mosóvizei nem kerülhetnek a talajvízbe és a felszíni 

vizekbe. A csomagolóanyagokat felszíni vizekbe, közcsatornába juttatni tilos. 

 

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:  nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi 

osztály. 

 

8. Eltarthatóság 

 

Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen, ömlesztett állapotban 3 évig eltartható. 

 

9. Egyéb előírások 

 

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. 

és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom. 

 

10. Az okirat érvényessége: 2012. szeptember  02. 

 

Budapest, 2002. szeptember 02. 

 

 

         Dr. Eke István s.k. 

         főosztályvezető 
 

A kiadmány hiteléül: 

 

   ( Derzsi Anikó ) 


