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BIZTONSÁGI ADATLAP ÓZON GÁZ / SAFETY DATA SHEET for OZONE 
SECURITY AND BOMB SEARCHING AGENCY KFT. HUNGARY-1163, BUDAPEST VERES PÉTER U. 51 

 

 

1. TERMÉKAZONOSÍTÁS / PRODUCT IDENTIFICATION 

 

Megnevezés - Közös nevek / szinonimák: Ózon gáz, O3, Háromatomos oxigén, Trioxygen 

Product Name: Ozone Common Names/Synonyms: Triatomic Oxygen, Trioxygen, O3 Ozone 

 

Ózongenerátor gyártó / forgalmazó: Security and Bomb Searching Agency Kft (RLOD SYSTEM) 

Generator Manufacturer/Supplier: Security and Bomb Searching Agency Kft (RLOD SYSTEM) 

 

website: www.ozonewhite.com, www.ozonewhite.hu, www.rlod.org     

email: worldcenter@ozonewhite.com   

 

A termék használata: Ez a biztonsági adatlap a termék gáz halmazállapotában történő 

alkalmazására vonatkozik,azon eljárás keretében amikor egy mobil ózongenerátorral 

környezeti levegő felhasználásával előállított ózont alkalmaznak fertőtlenítési szagtalanítási és 

légtisztítási szándékkal. 

 

Product Use: This SDS is limited to ozone produced in gaseous form on site by an ozone 

generator, in varying concentrations in either air or aqueous solution, for the purposes of odor 

abatement, oxidation of organic compounds, or antimicrobial intervention, in a variety of 

applications, from food processing to ground water remediation.  

 

 

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS - GHS szempontok /  HAZARD IDENTIFICATIO 

 

 

 

Testi / Physical Hazard Oxidáló gáz 

Egészség / Health 

Hazards 

Bőr irritáció: 3. Kategória / Skin Irritation – Category 3 

Szem izgatása: 2B kategória / Eye Irritation – Category 2B 

Légzőrendszer toxicitás: I. kategória / Respiratory Systemic 

Toxicity – Category 1 (Acute & Repeated Exposures) 

Környezet / 

Environmental Hazards 

Akut vízi toxicitás: I. kategória / Acute Aquatic Toxicity – 

Category I 

 

Megjegyzés: Súlyos légzési toxicitás alakul ki mielőtt a bőr vagy a szemirritáció fellép. 

Tüdőbetegségben szenvedők (különösen az asztma), kerüljék az ózonnal történő érintkezést. 

WHMIS szempontok (Munkahelyi veszélyes anyagok rendszere, Kanada) C, D1A, D2B, F) 

Forrás: CCOHS CHEMINFO, jelentés száma 774. 

 

NOTE: Severe respiratory toxicity will develop before skin or eye irritation go beyond listed 

categories. Anyone with chronic pulmonary problems, especially asthma, should avoid 

exposure to ozone. 

http://www.ozonewhite.com/
http://www.ozonewhite.com/
http://www.ozonewhite.hu/
http://www.ozonewhite.hu/
http://www.rlod.org/
http://www.rlod.org/
mailto:worldcenter@ozonewhite.com
mailto:worldcenter@ozonewhite.com
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3. ÖSSZETÉTEL / COMPOSITION 

 

 

Kémiai név / Chemical name Ózon / ozone 

Közös nevek / Common names Ózon gáz, Háromatomos oxigén, O3 / ozone, 

Triatomic oxygen, trioxygen, O3 

Vegyi képlet / Chemical Formula o³ 

CAS nyilván.tart.sz / CAS Registry Number 10028-15-6 

 

4. ElSŐSEGÉLY / FIRST AID MEASURES 

 

 

Érintkezés módja / Route of Entry Tünet / Symptoms   Elsősegély /  First Aid 

Bőrrel való érintkezés / Skin 

Contact 

Bőrirritáció / Irritation Vízzel öblítés / Rinse with 

water 

Bőrön át történő felszívódás / 

Skin Absorption 

Nem jellemző / NA - 

Szemmel való érintkezés / Eye 

Contact 

Szemirritáció / Irritation Vízzel öblítés / Rinse with 

water 

Lenyelés /  Ingestion  NA / NA - 

Belégzés / Inhalation Fejfájás, köhögés / 

Headache, cough, dry 

throat, heavy chest, 

shortness of breath 

Friss levegő /  Remove to 

fresh air, provide oxygen 

therapy as needed 

 

Súlyos esetekben, illetve ha a tünetek nem enyhülnek az elsősegély ellenére,  

forduljanak orvoshoz 

For severe cases, or when symptoms don’t improve, seek medical help. 

 

5. TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK / FIRE FIGHTING MEASURES 

 

Az ózon önmagában nem gyúlékony, de mivel erős oxidáló szer felgyorsíthatja az égés 

folyamatot. Az oltáshoz használjon bármilyen égés elleni oltószert. 

While ozone itself is not flammable, it is a strong oxidant and may accelerate, even initiate, 

combustion, or cause explosions. Use whatever extinguishing agents are indicated for burning 

materials 
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6. BALESETI INTÉZKEDÉSEK / ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 

 

Kapcsolja ki az ózongenerátort és szellőztesse ki a helyiséget. A helyiséget el kell hagyni, 

amíg az ózonszint lecsökken a biztonságos szintre. (<0,2 ppm) 

 

Turn off ozone generator, and ventilate the area. Evacuate the area until ozone levels subside. 

 

7. TÁROLÁS / HANDLING AND STORAGE 

 

Az ózongáz nem tárolható 

Ozone must be contained within ozone-resistant tubing and pipes from the generation point 

to the application point. Any leaks must be repaired before further use. 

 

8. EXPOZÍCIÓ / SZEMÉLYI VÉDELEM / EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 

 

OSHA Megengedett expozíciós határérték / 

OSHA Permissible Exposure Limit 

8 óra/ hour TWA 0,1 ppm 

ANSI / ASTM  8 óra/ hour TWA 0,1 ppm, CK 0,3 ppm 

EüM 8 óra/ hour TWA 0,1 ppm, CK 0,3 ppm 

NIOSH / NIOSH: Exposure Limit Ceiling Value ELCV  

   Könnyű/ 0,1 ppm ;  

   mérsékelt  0,08 ppm;  

   nehéz fizikai munka TWA 2 óra 0,2 ppm / 

 

Exposure Limit Ceiling Value 0.1 ppm light; 

0.08 ppm moderate; 0.05 ppm, heavy; Light, 

moderate, heavy work TWA <= 2 hours, .2 

ppm Immediately Dangerous to Life or 

Health 5 ppm 

Légzésvédelem / Respiratory Protection  

Teljes arcot fedő egyéni légzőkészülék 

használata azokon a területeken ahol nagy 

a koncentráció. / 

 

Use full face self-contained breathing 

apparatus for entering areas with high 

concentration of ozone 
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9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁG / PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIE 

 

Fizikai állapot / Physical state Gáz / Gas 

Molekula tömeg / Molecular Weight 48,0 

Súly / Weight - 

Megjelenés / Appearance Színtelen: alacsony koncentrációban 

Kék:,magasabb konc.-ban /  

Clear at low concentrations, blue at higher 

concentrations 

Szag / Odor Szúrós szagú / Distinctive pungent odo 

 

Szagküszöb / Odor threshold 0,02 - 0,05 ppm 

Olvadáspont / Melting point -193 C / -315 F 

Forráspont / Boiling point -112 C / -169 F 

Gőznyomás / Vapor Pressure > 1 atm 

Gőz sűrűség / Vapor density 1,6 (levegő=1) 

Oldhatóság vízben / Water solubility 570 mg / L 20 C-on 

PH /  NA 

Lobbanáspont / Fire point - 

Viszkozitás / Viscosity - 

Önlobbanási hőmérséklet - 

Relatív sűsűség / Relative density - 

Eloszlási együttható / Distribution 

coefficient 

- 

Gyúlékonyság / Fire point - 

Robbanási határok / Explosive limit - 

 

 

 

10.  STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG / STABILITY AND REACTIVITY 

 

 

Az ózon rendkívül instabil és igen reakcióképes. Kerülni kell az érintkezést oxidálható 

anyagokkal. Az ózon könnyen reakcióba lép és spontán bomlik normál külső hőmérséklet 

mellett. 

 

Kerülni kell az ózonnal történő érintkezést az alábbi anyagok esetében: Ezüst, természetes 

kaucsuk alapú Gumi 

 

Ozone is highly unstable and highly reactive. Avoid contact with oxidizable substances, 

including alkenes, benzene and other aromatic compounds, rubber, dicyanogen, bromine 

diethyl ether, dintrogen tetroxide, nitrogen trichloride, hydrogen bromide, and 

tetraluorohydrazine. Ozone will readily react and spontaneously decompose under normal 

ambient temperatures.  
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11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK / TOXICOLOGICAL INFORMATION 

 

Lehetséges érintkezési behatások / Likely 

routes of exposure 

Belégzés, szem, bőrfelület / inhalation, eyes, 

skin exposure 

Akut behatás tünetei / Effects of Acute 

Exposure 

Rossz közérzet, fejfájás, köhögés, 

torokszárazság, légszomj, tüdőödéma, bőr-, 

szem irritáció. Magasabb szintű expozíció 

fokozza a tüneteket /  

Discomfort, including headache, coughing, 

dry throat, shortness of breath, heavy feeling 

in chest (including possible pulmonary 

edema/fluid in the lungs); higher levels of 

exposure intensify symptoms. Irritation of skin 

and/or eyes is also possible 

Krónikus behatás tünetei / Effects of Chronic 

Exposure 

Hasonlók az akut behatás tüneteihez. 

Lehetséges krónikus légzési rendellenesség / 

Similar to acute exposure effects, with 

possible development of chronic breathing 

disorders, including asthma 

 

Irritáció / Irritancy of Ozone Igen / YES 

Allergia / Sensitization to Ozone Nem / NO 

Rákkeltő hatás (NTP, IARC, OSHA) / 

Carcinogenicity (NTP, IARC, OSHA) 

Nem / NO 

Reprodukciós, teratogén mutagenitás / 

Reproductive Toxicity 

Nem bizonyított / Not Proven 

Toxikológiai szinergikus termék / 

Toxicologically Synergistic Products 

- 

Megnövekedett szuszpendáció / Increased 

suspension 

Alergének, korokozók / Increase 

susceptibility to allergens, pathogens, 

irritants 

 

12. ÖKOLÓGIA INFORMÁCIÓK / ECOLOGICAL INFORMATION 

 

Az ózon magas koncentrációban káros lehet a növényi szervezetekre. A vízben történő 

semlegesítése káros lehet a vízi élővilágra. Mivel a természetes bomlási folyamat gyors, az 

érintett terület korlátozott lesz. 

The immediate surrounding area may be adversely affected by an ozone release, particularly 

plant life. Discharge of ozone in water solution would also be harmful to any aquatic life. Due 

to natural decomposition, bioaccumulation will not occur, and the area affected would be 

limited. 
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13. LEBOMLÁS / DEGRADATION 

 

 

Rövid idő alatt magától is visszaalakul oxigénné és egyszerűen eloszlik a levegőben, 

maradandó káros anyagok és a környezet degradációja nélkül. 

Felezési idő:  

vízben:     20 C-on : 20 perc 

szárazon: 24 C-on : 25 óra 

A felezési idő jelentősen csökken a páratartalom növekedésével, szennyezőanyagok 

jelenlétével, a hőmérséklet emelkedésével, a légmozgás növekedésével. 

 

The half-life of ozone is much shorter in water than in air. Increased temperature in either solvent 

decreases the half-life. Published research indicates a half-life of 20 minutes for ozone dissolved 

in water at 20oC, and a half-life of approximately 25 hours for ozone in dry air at 24oC 

(McClurkin & Maier, 2010). The practical half-life time is actually less, especially in air, due to air 

circulation, humidity, the presence of contaminants or walls with which to react, etc. In many 

situations, with air movement, warmer temperatures, and normal relative humidity, the half-life 

of ozone in air could be 1 hour or less. Further, ventilation of a closed space to other areas will 

also disperse the ozone, so that concentration levels can rapidly decrease after generation 

ceases. 

 

 

14. SÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ / TRANSPORT INFORMATION 

 

Az ózon gáz NEM SZÁLLÍTHATÓ, mivel az ózon instabil, reagál a környezetben lévő más 

anyagokkal beavatkozás nélkül lebomlik, ezért a felhasználás helyén és időpontjában 

keletkezik. 

 

NOT APPLICABLE, as ozone is unstable and either reacts with other substances in the 

environment or decomposes, and therefore must be generated at the location and time of 

use.   

 

15. ISMERT SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK / REGULATORY INFORMATION 

 

SARA III. 302 SZ.:  EHS TPQ: 50 kg / Extremely Hazardous Substance TPQ: 100 lbs. 

SARA III. 304 SZ.:  EHS RQ: 50 kg / EHS RQ: 100 lbs 

SARA III. 313 SZ.:  > 5000 kg használat / év / Ozone is reportable if more than 10,000 lbs. are 

used/year. 
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16. FELHASZNÁLT FORRÁSOK / SOURCE WEBSITES 

 

Canadian Centre for Occupational Health and Safety 

Chemical Profiles: Ozone  

http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/ozone/Haz-Map 

 

Occupational Exposure to Hazardous Agents:  

Ozone          

http://hazmap.nlm.nih.gov/cgi-bin/hazmap_generic?tbl=TblAgents&id=68  

 

International Chemical Safety Cards #0068:  

Ozone  

http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0068.html  

 

NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards:  

Ozone  

http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html  

 

United States National Library of Medicine ChemI Dplus Lite:  

Ozone10028-15-6  

 

http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&actionHandle=

default&nextPage=jsp/chemidlite/ResultScreen.jsp&TXTSUPERLISTID=0010028156 

 

ECHA European Chemicals Agency 

Ozone 

https://echa.europa.eu/hu/substance-information/-/substanceinfo/100.030.051 

 

 

 

17. JOGI NYILATKOZAT / DISCLAIMER 

 

 

EzT az ózon biztonsági adatlapot a Security and Bomb Searching Agency Kft. ( OZONE WHITE 

TECHNOLÓGIA GYÁRTÓJA ) kizárólag tájékoztató a termék (Ózon) biztonságos kezeléséhez a 

felhasználói szempontok alapján az ózonkezelést alkalmazó SZOLGÁLTATÓK részére készítette. 

A leírás nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát. 

 

Disclaimer: Security and Bomb Searching Agency Ltd. ( OZONE WHITE T MANUFACTURER OF 

TECHNOLOGY ) provides this information in good faith, but makes no claim as to its 

comprehensiveness or accuracy. It is intended solely as a guide for the safe handling of the 

product by properly trained personnel, and makes no representations or warranties, express or 

implied, of the merchantability or fitness of the product for any purpose, and Ozone Solutions 

will not be responsible for any damages resulting from the use of, or reliance upon, this 

information. 

 

 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/ozone/Haz-Map
http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles/ozone/Haz-Map
http://hazmap.nlm.nih.gov/cgi-bin/hazmap_generic?tbl=TblAgents&id=68
http://hazmap.nlm.nih.gov/cgi-bin/hazmap_generic?tbl=TblAgents&id=68
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0068.html
http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/neng0068.html
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&actionHandle=default&nextPage=jsp/chemidlite/ResultScreen.jsp&TXTSUPERLISTID=0010028156
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&actionHandle=default&nextPage=jsp/chemidlite/ResultScreen.jsp&TXTSUPERLISTID=0010028156
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&actionHandle=default&nextPage=jsp/chemidlite/ResultScreen.jsp&TXTSUPERLISTID=0010028156
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&actionHandle=default&nextPage=jsp/chemidlite/ResultScreen.jsp&TXTSUPERLISTID=0010028156
https://echa.europa.eu/hu/substance-information/-/substanceinfo/100.030.051
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