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Biztonsági adatlap 
 
Kiállítás kelte:   2006.01 
A hazai kiállítás kelte:  2006.04.17.  
 
1. Vegyi anyag/készítmény neve: BAUREX - INJEKT 
 
Gyártó cég neve, címe, telefon és fax: 
Baurex Bautenschutz GmbH, A-2344 Maria Enzersdorf, Alter Wiener Weg 19. 
Tel.: +43(2236)22225 Fax : +43/(2236)22366  
Információt adó egység: labor 
 
Importáló és forgalmazó cég neve, címe, telefon és fax: 
Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1037 Budapest, Zay u. 3. 
Telefon/Fax430-3090 
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 
2. Összetétel 
 
Leírás: Káliummetilsilikonát higított káliumhidroxid oldatban 
Veszélyes alkotóelemek: 
 
CAS szám Anyag megnevezése Koncentráció 

Tartomány % 
1310-58-3  Káliumhidroxid < 5 % 

 
3. Veszélyesség szerinti besorolás 
Veszélyesség megnevezése: Elıírásszerő használat esetén nem károsítja az egészséget és a 
környezetet. 
 
Embert érintı különleges veszélyességi utasítások: Bırre kerülhet. 
Környezetet érintı veszélyességi utasítások: Bekerülhet a talajvízbe. 
 
4. Elsısegély nyújtás 
 
Általános utasítások: nincs 
Belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegıt. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. 
Bırrel való érintkezés esetén: Bı vízzel mossuk le. 
Szemmel való érintkezés esetén: Nyitott szempillával öblítsük a szemet folyó vízzel perceken át, 
utána forduljunk orvoshoz. 
Lenyelés esetén: Sok vizet/tejet itassunk. Ne hánytassuk Haladéktalanul forduljunk orvoshoz. 
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5. Tőzveszélyesség 
 
A Baurex –injekt nem éghetı folyadék. 
Alkalmas oltószer: nincs 
Alkalmatlan oltószer: nincs 
Tőz esetén kiszabadulhat: nincs 
Különleges védelmi felszerelés: nincs 
 
6. Óvintézkedés baleset esetén 
 

Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén 
Személyekre vonatkozó óvintézkedések 

Kerüljük a bırrel történı érintkezést. 
Környezetre vonatkozó óvintézkedések 

Ne kerüljön a talajvízbe. 
Tisztítási, eltakarítási eljárás 

Semlegsítsük savanyú anyaggal, folyadékot megkötı anyagokkal itassuk fel. 
 

7. Kezelés és tárolás 
 

Kezelés: A tartályt óvatosan nyissuk fel és kezeljük. 
Tárolás: A tartályt tartsuk szorosan zárva, hővös, de fagymentes helyen tároljuk. 
Együttárolási utasítások: Élelmiszerektıl, élvezeti cikkektık távol tartandó 
 
8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei 
 

A munkahelyen vizsgálandó határértékek: nincs 
Személyi védıfelszerelés 
Belégzés elleni védelem: nem szükséges 
Kézvédelem: gumikesztyő 
Szemvédelem: védıszemüveg/ arcvédı 
Testvédelme: Nem szükséges 
Általános higiéniai utasítások: Kerüljük a szemmel és a bırrel történı érintkezést. 
 
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

Forma: folyadék 
Szín: színtelen 
Szag: szagtalan 
Állapotváltozás: forrráspont 90 °C 
Lobbanáspont: nem alkalmazható 
Öngyulladás: A termék nem öngyulladó 
Robbanási határérték (Vol %): nem alkalmazható 
Gıznyomás: 20 °C fok esetén 102 mbar 
Fajsúly: 20 °C fok esetén 1,03 g/ml 
Viszkozitás: 20 °C esetén ca. 1,1 mm2/s 
Oldhatóság, keverhetıség: 
   Vízzel: korlátlanul keverhetı 
Ph – érték: 12,6-12,8 
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10. Stabilitás és reakciókészség 
 
Elıírásszerő tárolás és kezelés estén stabil. 
Veszélyes reakciók: Savakkal és nem nemes fémekkel hevesen reagál ( l. aluminium, cink) 
Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert veszélyes bomlástermék. 
 
 
 
11. Toxikológiai adatok: 
 
Akut mérgezı hatás: nem ismert 
Bırre és szemre: erısen maró hatású 
Érzékenység: Nem ismert 
Szub akut és krónikus toxicitás: nem ismert 
Rákkeltı hatása nem ismert. 
Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 
ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99 
 
 
12. Ökotoxicitás 
 
Általános utasítások: 
Vízveszélyességi osztály: 1 (saját besorolás) 
 
13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás 
 

Javaslat: 
Kis mennyiséget óvatosan neutralizáljuk és hagyjuk megszáradni. Nagyobb mennyiség esetén 
kérjük a gyártómő utasítását. 
 

Szennyezıdött csomagolóanyag: 
Javaslat: a kiürült csomag 
 
14. Szállításra vonatkozó elıírások 
 

Szárazföldi szállítás: ADR/RID és GGVS/GGVE (határon túl/belföld) 
 ADR/RID-GGVS/E osztály: 8 Szám: 42 b 
 UN -szám: 1719 
Tengeri szállítás: 

IMDG/GGVSee: 8 
Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR: 
 ICAO/IATA-osztály: 8 
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15. Szabályozási információk  
 

EU-elıírások szerinti megjelölés: Xi irritatív 
 

R-mondatok: 
36/38 Szem- és bırizgató hatású 
S-mondatok 
26 Ha szembe jut, bı vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
27 A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni. 
37/39 Megfelelı védıkesztyőt és arc-/szemvédıt kell viselni. 
 

Nemzeti elıírások: 
A magyarországi jogszabályok szerinti besorolás megegyezik az EU elıírások szerinti 
besorolásssal. 
Vízre való veszélyesség foka: WGK 1 ( saját besorolás ): gyengén veszélyes a vízre. 
 
16. Egyéb 
Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira 
vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerzıdéses jogviszonyt. 


