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Összetétel / információk az alkotórészekről2.

A szállító jelenlegi tudomása szerint ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket olyan mértékben,
amelyről ebben a részben beszámolási kötelezettsége lenne az EU és a nemzeti szabályozások szerint.

Veszélyesség szerinti besorolás3.
Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a készítmény nincs veszélyes anyagként besorolva.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy a
címkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ne hánytasson.

Bőrrel érintkezés

Ellenőrizze és vegye ki a kontaktlencséket. A szemet azonnal, legalább 15 percen
keresztül folyó vízzel kell öblíteni, az öblítés alatt a szemhéjakat nyitva kell tartani.

Távolítsa el a szennyezett ruhát és cípőt. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és
vízzel vagy használjon elfogadott bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy
hígítókat!

4.
Elsősegély-nyújtási intézkedések

Vigye friss levegőre. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi állapotban. Ha nincs
légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy légzésbénulás jelentkezik, képzett személy
biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént. Ne adjon szájon keresztül
semmit. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell
fordulni!

Lenyelés

Belélegzés

Szembe jutás

:

:

:

:

Elsősegély-nyújtási intézkedések

Általános Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz
kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.

:

Tűzveszélyesség5.
Javasolt: alkoholálló hab, CO2, porok, vízpermet.
Nem használható: vízsugár.

Tűzoltó közeg :

Javaslatok : A tűz következtében sűrű, fekete füst keletkezik. A bomlástermékek az egészségre
veszélyesek lehetnek. Szükség lehet megfelelő légzőkészülékre. A tűznek kitett zárt
tartályokat vízzel kell hűteni. Ne hagyja a tűzoltásból származó vizet csatornába
vagy vízfolyásba jutni.

Egyéni óvintézkedések Kerülje a gőzők vagy párák belélegzését. Útmutatóul a 7. és 8. paragrafusokban felsorolt
óvintézkedések szolgálnak.

6. Óvintézkedés baleset esetén
:

:Kifreccsenés A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető felszívóképes anyaggal, például
homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel fel kell itatni, majd a helyi rendelkezések
szerinti hatástalanításhoz tartályba/gyűjtőedénybe kell helyezni (lásd a 13. §-t). Ne engedje
lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni! A tisztítást célszerű mosószerrel végezni. Az oldószerek
használatát kerülni kell. Amennyiben a termék szennyeződést okoz tavakban, folyókban vagy
csatornákban, az illetékes hatóságokat a helyi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni kell.

Megjegyzés: Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatban lásd a 8. pontot, a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban lásd
a 13. pontot.
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Kezelés

Kezelés és tárolás

Tárolás

7.

Jól záró edényben / tartályban kell tárolni. Ne kerüljön a bőrre és a szemre.

Kerülje a gőz és a permetköd belélegzését.Az anyag kezelésének, tárolásának és
feldolgozásának helyén meg kell tiltani az érkezést, az ivást és a dohányzást. Evés,
ivás és dohányzás előtt a munkások kötelesek kezet és arcot mosni.

Helyezzen fel megfelelő személyvédő felszerelést (lásd 8. fejezet).

Az ürítést nem szabad nyomás segítségével végezni. A tartály nem nyomásálló!
Mindig az eredetivel azonos anyagú tartályokban kell tárolni.

Tartsa be a munkaegészségügyi és munkavédelmi rendszabályokat!

Tárolja a helyi előírásoknak megfelelően!  Száraz helyen tárolandó.  Tartsa a tartályt
jól szellőztetett helyen.Tartsa távol összeférhetetlen anyagoktól: ... oxidálószerek,
erős lúgok, erős savak.
Tilos a dohányzás. Akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést! A már kinyitott
tartályokat gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell
tartani a szivárgás megakadályozása érdekében.
Ne ürítse csatornákba..

:

:

Speciális használat :

Műszaki intézkedések Biztosítson megfelelő szellőztetést. Ahol ez ésszerűen kivitelezhető, helyi elszívás
és jó általános szellőztetés segítségével kell elérni.

8. Érintkezés az anyaggal/egyéni védőfelszerelés

Személyi védelmi berendezés

 Hosszan tartó vagy ismétlődő kezelésnél használjon nitril kesztyűt.
.

Védőkrémek segíthetnek a káros hatásnak kitett bőrfelületek védelmében, azonban
ezeket a hatásot okozó szerrel illetve anyaggal való érintkezés után már nem szabad
alkalmazni.

Kéz.

A freccsenő folyadékok elleni védelemre szolgáló biztonsági védőszemüveget kell
használni.

Szem

:

:

:

Munkahelyi expozíciós

határértékek

Nem áll rendelkezésre.:

Környezeti érintkezés kontroll

Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!

Fizikai és kémiai tulajdonságok9.
Fizikai állapot

Oldhatóság

Folyadék.

Oldhatatlan a következő(k)ben: hideg víz.

Lobbanáspont Zárttéri (CC): >100°C (212°F).

Viszkozitás Kinematikai: 100 cSt:

:

:

:

Fajsúly 1.53 (Víz = 1):

Stabilitás és reakciókészség
A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. §-t).

Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid, szén-dioxid, füst, nitorgén-oxidok.

Az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében tartsa távol a következő anyagoktól: ... oxidálószerek, erős lúgok, erős
savak.

10.
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Toxikológiai adatok11.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat. Az 1999/45/EK. számú irányelv és annak módosításai szerint a
készítmény nincs veszélyes anyagként besorolva.

A készítménnyel való ismételt vagy hosszan tartó érintkezés a bőrből eltávolíthatja a természetes zsiradékot, ami nem
allergiás felületi bőrgyulladást és bőrön keresztüli felszívódást eredményezhet. A szembe freccsenő folyadék
szemirritációt és visszafordítható szemsérülést okozhat.

Ökotoxicitás12.
Magáról a készítményről nem áll rendelkezésre adat.
Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!

The preparation has been assessed following the conventional method of the Dangerous Preparations Directive
1999/45/EC and is not classified as dangerous for the environment.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás13.
Ne engedje lefolyókba vagy vízfolyásokba jutni!
Végezze a hulladékba helyezést az alkalmazható összes szövetségi, állami és helyi rendelkezésnek megfelelően.

Veszélyes Hulladék : A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK irányelv szerint nem számít
veszélyes hulladéknak.

14.
Szárazföldi - Út/vasút

Nincs szabályozva.UN-szám

Tenger

Sz.Tengeri szennyező anyag

Légi

:

:

Szállításra vonatkozó előírások

Belföldi víziutak

UN-szám Nincs szabályozva:

UN-szám Nincs szabályozva.:

UN-szám Nincs szabályozva.:

Speciális
Rendelkezés/Óvintézkedés
640

:

Tengervizet szennyező
anyagok

:

Szabályozási információk15.

Biztonsági kitételek S46- Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt és a címkét az
orvosnak meg kell mutatni

Ez a termék az EU rendelkezések szerint nincs besorolva.Kockázati kitételek

EU előírások

:

:

32099000Az Európai Közösség
követelményeinek
megfelelő statisztikai
besorolás (díjszabás-kód)

:

: Az EK 88/379/EEC útmutató szerint a készítmény nem minősül veszélyes anyagnak.

Egyéb16.
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Figyelmeztetés az olvasó számára

:

A biztonsági adatlap szerinti tájékoztatást a(z) ... értelmében kell megadni.

CEPE besorolás : 7
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Változat Página: 4/4

Az ezen a  biztonságtechnikai adatlapon szereplő tájékoztatás a jelenlegi legfrissebb  ismereteinken, illetve a
jelenleg hatályos európai unióbeli és országos jogszabályokon alapul. A termék az 1. paragrafusban
meghatározottaktól eltérő célokra előzetesen beszerzett írásos kezelési utasítás nélkül nem használható fel. A
helyi jogszabályokban és rendeletek betartásához mindig a felhasználó köteles megtenni az összes
szükséges lépést. A biztonságtechnikai adatlap tájékoztatása tulajdonképpen termékünk biztonsági
követelményeinek leírása, és nem tekinthető a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciaként.
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