
 

Per- és polifluorozott anyagok korlátozása az EU-ban  

Per‐ és polifluorozott1 anyagok  
Ennek a csoportnak az anyagainál úgynevezett 

szerves fluorvegyületekről, szénvegyületekről van 

szó, amelyeknél egy lánc szénatomjait vagy 

egészen, vagy részben fluor veszi körül. Az 

általános anyagcsoportot gyakran PFAS 2 -nak 

(per- és polifluorozott szénhidrogének) nevezik. 

Ezek a kötések szokatlanul ellenállóak a vegyi és 

biológiai lebomlással szemben, és ezáltal 

kifejezetten hosszú életűek. Ezen túlmenően a 

PFAS néhány típusáról kiderült, hogy káros az 

emberekre. Ez a hatóságokat szabályozó 

intézkedések meghozatalára késztette. 

Az alap a REACH  
A REACH 3  alapján az Európai Unió minden 

tagjának lehetősége van arra, hogy a 

veszélyesnek tekintett anyagok szabályozását 

javasolja. Egy RMOA4 keretén belül megállapítják, 

hogy az anyag használatából eredő környezeti és 

emberi egészségre gyakorolt veszélyek 

megkövetelik-e az anyag szabályozását, és ha 

igen, milyen mértékben és módon. 

A szabályozásra a REACH által biztosított 

eszközkészlet a gyártás, ill. egyes anyagok vagy 

egész anyagcsoportok használatának 

korlátozásától az engedélyköteles gyártáson 

és/vagy használaton keresztül egészen a gyártás, 

ill. használat tiltásáig terjed.  

Eddig két anyag kapott szabályozásköteles 

indikátor anyagok közé történő besorolást és 

jogalkotó általi szabályozást:  

PFOS5:  
A PFAS-ek sorából Európában a PFOS lett 

törvényileg szabályozva:  

Az EU-bizottság 2006 decemberében kiadta a 

2006/122 (EK) irányelvet (a 76/769/EGK irányelv 

kiegészítése), mely megtiltja a PFOS és annak 

elődjeinek6 gyártását és használatát az EU-ban, 

 

1 Perfluorozásról akkor beszélünk, ha egy szénhidrogénben 
az összes hidrogénatomot fluorra cserélünk. A 
polifluorozott anyagoknál nincs minden hidrogén atom 
fluorra cserélve.  

2 PFAS = Perfluorozott alkilált anyag  

3 1907/2006/EK rendelet 

4 Risk Management Options Analysis – az opciók elemzése 
az anyag vagy csoport által keletkező környezet vagy 
egészségveszélyeztetés minimalizálására   

5 Perfluor-oktil szulfonsav (C8HF17SO2; CAS 1763‐23‐1)  

6 Az számít prekurzornak, amiből a használat vagy lebomlás 
során szabályozott indikátor anyag keletkezhet.  

és 50 ppm (=mg/kg)-ban határozza meg annak 

határértékét a termékekben. 

2010 augusztusában a 850/2004 (EK) rendelet a 

757/2010 (EK) rendelettel történő kiegészítésével 

a PFOS felkerült a POPs 7 -jegyzékbe és a 

határérték 50 ppm-ről 10 ppm-re lett csökkentve. 

Ezt a két rendeletet 2019-ben a „Tartósan 

megmaradó szerves szennyező anyagok”-ra 

vonatkozó (EU) 2019/1021 rendeletben 

átdolgozták, és arra cserélték. 

Status Quo:  
10 ppm (=mg/kg)-nál több PFOS-t (vagy annak 

elődjét) tartalmazó termékeket 2010 óta tilos az 

EU-ban használni – ez a habképző anyagokra is 

érvényes, kivétel nélkül. Ez azt jelenti, hogy a 

korábban gyártott habképző anyagok tartalmát 

meg kell vizsgálni.   

A határértékek túllépése esetén mindennemű 

további használat TILOS, ezeket a tűzoltó 

anyagokat azonnal küldje el szabályos 

ártalmatlanításra (magas hőmérsékleten történő 

elégetés, arra alkalmas berendezésben).   

Az összes Dr. Sthamer habképző anyag 

koncentrátum 100%-ban teljesíti a törvényi 

követelményeket: a fluoralapú oltóanyagok PFOS-

tartalma a kimutatási határnál, vagy az alatt van.   

Tekintettel arra, hogy nekünk ezen túlmenően a 

fluort nem tartalmazó és a fluortartalmú habképző 

anyagok számára két különálló gyártó- és 

töltősorunk van, fluormentes termékeink 

ténylegesen a fluororganikus vegyületektől 

mentes mérési pontossági keretén belül vannak.  

PFOA8  
Az Európában rendszeresített anyagok közül a 

PFAS-ek sorából a második a perfluor-oktánsav. 

Ez az úgynevezett C8-anyagok9 lebontásának a 

végterméke, és egyben az összes 

7  POPs = Persistant Organic Pollutants, a 
Stockholmi Egyezmény szerint 
perzisztensként azonosított szerves ártalmas 
anyagokként azonosított kötések jegyzéke 

8 Perfluor-oktánsav (C8HF15O2; CAS 335‐67‐
1)  

9  A fluortartalmú tűzoltószereknél 
különbséget kell tenni az egy láncban 8 vagy 
több perfluorozott szénatomot tartalmazó 
(régebbi) és újabb, a jelen állapot szerint 
messze kevésbé veszélyes C6 anyagok 
vagy 6:2 telomerek között, amelyek csak hat 
perfluorozott szénatomos láncot hordoznak. 
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tűzoltóanyagokban használt C8 fluorozott 

felületaktív anyag indikátor anyaga.  

2017. július 13-i (EU) 2017/1000 rendelet 

rendelkezéseire vonatkozóan:  

„Perfluor-oktánsav (PFOA) CAS Nr.: 335‐67‐1 

EG‐Nr.: 206‐397‐9 és annak sói. Az összes 

korábbi C7F15 képletű, egyenes vagy elágazó 
perfluor-heptil csoporttal rendelkező prekurzor 
vegyület (azok sóit és polimerjeit is beleértve), 
szerkezetileg közvetlen kapcsolatban egy másik 
szénatommal. Az összes korábbi C8F17 képletű, 
egyenes vagy elágazó perfluoroktil csoporttal 
rendelkező prekurzor vegyület (azok sóit és 
polimerjeit is beleértve) 10 “ a PFOS és annak 
elődeinek POP-jegyzékébe történő felvétellel, ill. 
azok az Európai Jogban az 2020/784/EU 
rendelettel történő megvalósítása révén át lesz 
dolgozva. Ezáltal az eddig érvényes kivételek 
hatályukat vesztik. 

Status Quo  
2020. július 4-e után az EU joghatósági területén 

PFOA-t és azok prekurzorait nem szabad sem 

gyártani, sem forgalomba hozni. Ettől a dátumtól 

kezdődően a keverékek vagy termékek max. 25 

ppb (=µg/kg) PFOA-t, ill. a prekurzorok összesen 

max. 1000 ppb 11  (= 1 ppm = 1 mg/kg)-át 

tartalmazhatják.  

A habképző anyagokra vonatkozóan azonban 

vannak kivételek:  

A fenti határértékeket meghaladó, 2020. július 4. 

előtt forgalomba hozott habképző anyagokat csak 

2023. január 1-ig szabad használni, és akkor is 

csak bevetésen. Gyakorlatozás alapvetően 

kizárva, tesztelések úgyszintén, kivéve, ha a 

szennyezett víz teljes visszatartását biztosítják.   

2023. január 1. és 2025. július 4. között csak 

akkor szabad tovább használni, ha a helyszínen 

biztosítva van a teljes visszatartás.  

Az állítás, mely szerint a habképző anyagok 

hamarosan be lesznek tiltva, egyszerűen hamis! 

 

 

 

A PFOA‐rendelet hatása a gyakorlatban   
Amennyiben a meglévő raktárkészleteket, 

amelyek nem felelnek meg a fent nevezett 

határértékeknek új habképző anyaggal töltik fel 

(ami természetesen meg kell feleljen az (EU) 

2017/1000 követelménynek), a keveréket 2025. 

július 4. után már csak akkor szabad használni, 

ha a határértékek be vannak tartva. Más szóval: 

2025. július 5. után minden forgalomban lévő 

habképző anyag be kell tartsa a törvényi 

határértékeket.  

A PFOA-tartalmú habképző anyag részleges 

elhasználása esetén ezért már nem szabad 

egyszerűen csak utántölteni, hanem a tartályt (pl. 

fixen telepített berendezésekben, gépjárműveken, 

konténerekben vagy utánfutókon) teljesen ki kell 

üríteni, és a berendezés habot szállító részeivel 

(szivattyúk, csövek, szelepek, csapok, bekeverők, 

stb.) együtt meg kell tisztítani úgy, hogy ne 

következhessen be az új habképző anyag korábbi, 

határértékeket nem teljesítő odatapadt vagy 

maradvány habképző anyaggal történő 

szennyezése.   

Bizonyos tárolási időközönként (pl. 6 és 12 

havonként) ajánlott ellenőrzést végezni.  
Biztonsági közlemény: Amennyiben a habképző 
anyagok olyan műszaki berendezésekben 
vannak, amelyeket nem lehet ezzel együtt 

ártalmatlanítani, ezeket a habképző anyaggal érintkező 
berendezési részeket alaposan meg kell tisztítani, és 
újratöltés előtt a tisztítás eredményét mérésekkel ellenőrizni 
kell! Ne feledje, hogy az új habképző anyag PFOS-, PFOA-
val terhelt korábbi anyag maradványokkal megengedett 
határérték felett történő szennyezése azonnal 
használhatatlanná teszi az új terméket!  

A felelősség kizárása  
A jelen adatlap összes információja megfelel az 

adatlap kiadásakor rendelkezésünkre álló aktuális 

és legjobb tudásunknak. Fenntartjuk az itt adott 

információk új ismeretekhez történő igazításának 

jogát. Kérjük, forduljanak hozzánk a legújabb 

verzióért.  

Biztonsági közlemény: Ne feledje, hogy ez a 
műszaki lap csak egy ajánlás, amelyik nem 
helyettesíti a részletes műszaki tanácsadást!  

Módosítások joga fenntartva. Hamburg, 2020/08/17 
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10 Kivonat az (EU) 2017/1000 rendeletből 11 Ez a küszöbérték egy ún. összegparaméter, az összes 

lehetséges perkurzor tartalma nem haladhatja meg az adott 

határértéket.  


