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SL7 Konténer - vegyianyag megfelelőségi lista 

A lista az alábbi módon használandó :
      - Kizárólag a SOTRALENTZ SL7 konténerekre vonatkozik.
      - A SOTRALENTZ által megszerzett veszélyes anyag szállítási hivatalos jóváhagyásokból származik.
      - Nem teljeskörű.
      - A jelzett megfelelőség a szállításra és tárolásra vonatkozik.
      - A vegyianyag megnevezés magyar fordítása "?" esetén leellenőrizendő !

Index számok jelentése :
     (1)  Engedélyezett nemzetközi szállításban (RID/ADR szabályozás), de nem engedélyezett belföldi szállításban (RTMDR szabályozás).
     (2)  Használati idő maximum 2 év.
     (3)  Szellőztető fedéllel és gáztalanító csappal.
     (4)  Alsó kiömlés nélkül.
     (5)  Csak illetékes hatóság jóváhagyásával.

     (7)  Nem javasolt, ha a töménység olyan, mint a sűrűség > 1,5. Ha a sűrűség > 1,5, a GRV több elővigyázatossággal kezelendő és a halomba 
            rakás határa 1/1.
     (8)  Laboratóriumi módszerrel vett vegyianyag megfelelőségi próbát kell hozni.

Elzáró csapok fogantyú színei :
      -  fehér : a csap minden tömítése FPM (Viton).
      -  szürke : a csapházat elzáró két tömítés FPM, a két másik tömítés EPDM.
      -  fekete : a csap minden tömítése EPDM.
      -  zöld : különálló változat élelmiszeripari felhasználáshoz.

Az FPM (Viton) megfelel :    - ásványi, növényi és szintézis olajoknak Az EPDM megfelel :    - alkoholoknak (metanol, etanol, propanol,...)
 - erős oxidálószereknek  - aldehideknek (formol,...)
 - alifás szénhidrogéneknek (lakkbenzin, világítási petróleum,...)  - ketonoknak (aceton, M.E.K., M.I.B.K.,...)
 - aromás szénhidrogéneknek (benzol, toluol, xilén,...)  - észtereknek (butilacetát, etilacetát,...)
 - számos ásványi savnak (sósav, foszforsav, kénsav,...)  - számos ásványi savnak (sósav, foszforsav,...)

 - szerves savaknak (ecetsav,...)
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     (6)  Csak, ha a lobbanáspont egyenlő, vagy több, mint 0o C és illetékes hatóság jóváhagyásával.
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Termék megnevezés Koncentr. Szállítási mód Elzáró csap SL7/U.N/1000 SL kód / raklap
Francia Magyar % Vasút/Közút Tenger Tömítés Fogantyú fa fém műanyag

1. Acétate de butyle normal Normál butilacetát / igen igen EPDM fekete 18408
2. Acétate d`éthyle Etilacetát / igen nem EPDM fekete 18408
3. Acétate d`isobutyle Izobutilacetát / igen igen (5) EPDM fekete 18408
4. Acétate d`isopropyle Izopropilacetát / igen igen (5) EPDM fekete 18408
5. Acétone Aceton / igen nem EPDM fekete 18408
6. Acide acétique Ecetsav > 80 igen igen EPDM fekete 18408
7. Acide bromhydrique Brómhidrogénsav 48 igen nem standard szürke 18000 18400
8. Acide chlorhydrique Sósav < 36 igen nem standard szürke 18000 18400
9. Acide chromique Krómsav < 30 igen nem viton fehér 18404
10. Acide fluoborique Fluobórsav ? < 50 igen nem EPDM fekete 18408
11. Acide fluorhydrique Fluorsav, folysav < 60 nem (8) nem standard szürke 18000 18400
12. Acide fluosilicique Hidrogénhexafluoroszilikát 34 igen nem EPDM fekete 18408
13. Acide formique Hangyasav / igen igen EPDM fekete 18408
14. Acide iodhydrique Jódhidrogénsav ? / igen (7) nem viton fehér 18404
15. Acide nitrique Salétromsav < 55 igen (2) nem viton fehér 18404
16. Acide perchlorique Perklórsav ? < 50 igen nem viton fehér 18404
17. Acide phosphorique Foszforsav < 90 igen (7) igen (7) standard szürke 18000 18400
18. Acide propionique Propionsav, etánkarbonsav / igen igen EPDM fekete 18408
19. Acide sulfurique Kénsav < 60 igen nem standard szürke 18000 18400
20. Acide sulfurique Kénsav 60<C<98 igen (1,7) nem viton fehér 18404
21. Acide thioglycolique Tioglikolsav ? / igen igen ellenőrizni
22. Alcool ŕ bruler Denaturált szesz, spiritusz / igen igen standard szürke 18000 18400
23. Alcool butylique normal Normál butilalkohol / igen igen (5) standard szürke 18000 18400
24. Alcool éthylique Etilalkohol > 70 igen igen (5) standard szürke 18000 18400
25. Alcool isobutylique Izobutilalkohol / igen igen standard szürke 18000 18400
26. Alcool isopropylique Izopropilalkohol, izopropanol / igen igen (5) standard szürke 18000 18400
27. Alcool méthylique Metilalkohol, metanol / igen igen (5) EPDM fekete 18408
28. Ammoniaque Ammónia 10<C<35 igen (<15%) igen (<15%) EPDM fekete 18408
29. Antigel Fagyálló lásd : Ethyleneglycol - Etilénglikol ?
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Termék megnevezés Koncentr. Szállítási mód Elzáró csap SL7/U.N/1000 SL kód / raklap
Francia Magyar % Vasút/Közút Tenger Tömítés Fogantyú fa fém műanyag

30. Bisulfite de sodium Nátriumhidrogénszulfit nem (8) nem (8) standard szürke 18000 18400
31. Butanol Butanol ? lásd : Alcool butylique normal - Normál butilalkohol
32. Butylglycol Butilglükol ? / igen igen standard szürke 18000 18400
33. Chlorite de sodium Nátriumklorit > 5 % Cl igen igen viton fehér 18404
34. Chloroform Kloroform, triklórmetán / nem nem
35. Chlorure ferrique (solution) Ferriklorid, vas(III)klorid (oldat) 40 igen igen standard szürke 18000 18400
36. Chlorure de méthylčne Metilénklorid, diklórmetán / nem nem
37. Chlorure de zinc Cinkklorid igen igen standard szürke 18000 18400
38. Cyclohexane Ciklohexán ? / nem nem
39. Cyclohexanol Ciklohexanol ? / igen igen (6) viton fehér 18404
40. Dibutylphtalate (DBP) Dibutilftalát (DBP) ? / igen igen standard szürke 18000 18400
41. Dichlorométane Diklórmetán, metilénkék lásd : Chlorure de méthylene - Metilénklorid, diklórmetán
42. Dioctylphtalate (DOP) Dioktilftalát (DOP) ? / igen igen standard szürke 18000 18400
43. Eau de Javel Tisztító folyadék, fehérítőszer C<5  igen (3)  igen (3) standard szürke 18000 18400
44. Eau de Javel Tisztító folyadék, fehérítőszer 5<C<16  igen (3)  igen (3) viton fehér 18404
45. Eau de Javel Tisztító folyadék, fehérítőszer C > 16  igen (3)  igen (3) viton fehér 18404
46. Eau oxygénée Hidrogénperoxid < 8  igen (3)  igen (3) standard szürke 18000 18400
47. Eau oxygénée Hidrogénperoxid 8<C<20  igen (3)  igen (3) standard szürke 18000 18400
48. Eau oxygénée Hidrogénperoxid 20<C<60  igen (3)  igen (3) standard szürke 18000 18400
49. Eau oxygénée Hidrogénperoxid C > 60 nem nem
50. Essence C C olaj, benzin / igen nem viton fehér 18404
51. Essence E, F E, F olaj, benzin / igen viton fehér 18404
52. Essence de térébenthine Terpentinolaj / igen igen viton fehér 18404
53. Ethanol Etanol ? lásd : Alcool éthylique - Etilalkohol
54. Ethyleneglycol Etilénglikol ? / igen igen standard szürke 18000 18400
55. Formaldéhyde Formaldehid, metanál > 5 igen igen standard szürke 18000 18400
56. Formaline Formalin ? lásd : Formaldéhyde - Formaldehid, metanál
57. Formol Formol ? lásd : Formaldéhyde - Formaldehid, metanál
58. Gazole Gazol ? / igen igen viton fehér 18404
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59. Glycérine Glicerin, trioxipropán / igen igen standard szürke 18000 18400
60. Glycérol Glicerol ? lásd : Glycérine - Glicerin, trioxipropán
61. Hydroxide d`ammonium Ammóniumhidroxid lásd : Ammoniaque - Ammónia
62. Hydroxide de potassium Káliumhidroxid, kálilúg lásd : Lessive de potasse - Kálilúg
63. Hydroxide de sodium Nátriumhidroxid, marónátron lásd : Lessive de soude - Nátronlúg
64. Hypoclorite de sodium Nátrium-hipoklorit lásd : Eau de javel - Tisztító folyadék, fehérítőszer
65. Huile de lin Lenolaj / igen igen viton fehér 18404
66. Huile minérale Kőolaj, nyers ásványolaj / igen igen viton fehér 18404
67. Isobutanol Izobutanol ? lásd : Alcool isobutylique - Izobutilalkohol
68. Isopropanol Izopropanol ? lásd : Alcool isopropylique - Izopropilalkohol, izopropanol
69. Kérozčne Kerozin, petróleum / igen igen viton fehér 18404
70. Lessive de potasse Kálilúg 50 igen igen EPDM fekete 18408
71. Lessive de soude Nátronlúg 50 igen igen EPDM fekete 18408
72. Méthanol Metanol ? lásd : Alcool méthylique - Metilalkohol, metanol
73. Méthyléthylcétone (M.E.K.) Metiletilketon (M.E.K.) ? / igen nem EPDM fekete 18408
74. Méthylisobutylcétone (M.I.B.K.) Metilizobutilketon (M.I.B.K.) ? / igen igen (5) EPDM fekete 18408
75. Perchloréthylčne Perklóretilén ? / nem nem
76. Peroxide d`hydrogčne Hidrogénperoxid lásd : Eau oxygénée - Hidrogénperoxid
77. Pétrole désaromatisé Dezaromatizált petróleum ? / igen igen viton fehér 18404
78. Pétrole lampant Világítási petróleum / igen igen viton fehér 18404
79. Phénol (solution) Fenol, karbol[sav] (oldat) / igen igen standard szürke 18000 18400
80. Tétrachlorethylčne Tetraklóretilén ? lásd : Perchloréthylene - Perklóretilén ?
81. Tétrahydrofuranne (THF) Tetrahidrofurán (THF) / nem nem
82. Toluene Toluol / igen igen (5) viton fehér 18404
83. Trichloroéthane Triklóretán ? / nem nem
84. Trichloréthylčne Triklóretilén ? / nem nem
85. White spirit Lakkbenzin, terpentinpótló / igen igen viton fehér 18404
86. m-, p-Xylene m-, p-Xilén / igen igen (5) viton fehér 18404
87. o-Xylene o-Xilén / igen igen (5) viton fehér 18404
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