
BIZTONSÁGI ADATLAP
az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK

(REACH) rendelete értelmében

ÉK-Frost®
Kidolgozás időpontja 2022. 12. 08.

Felülvizsgálat dátuma Verziószám 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító ÉK-Frost®

Anyag / keverék keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

A keverék azonosított felhasználása

Fagyásgátló betonadalékszer.

Ellenjavallt felhasználások (keverék)

nincs adat

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó

Név vagy kereskedelmi név Építőkémia Magyarország Kft.

Cím Petőfi Sándor utca 23., Diósd, 2049

Magyarország

Telefon +36 30 822 4554

E-mail info@epitokemia.hu

Gyártó

Név vagy kereskedelmi név Építőkémia Magyarország Kft.

Cím Petőfi Sándor utca 23., Diósd, 2049

Magyarország

Telefon +36 30 822 4554

E-mail info@epitokemia.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Toxikológiai Információs Központ, levelezési cím: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2., Magyarország, tel. +36 80 20 11
99, (0-24 óra).

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint

A keverék veszélyes anyagként van besorolva.

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

2.2. Címkézési elemek

Veszélyt jelző piktogram

Figyelmeztetés

Veszély

Veszélyes anyagok

Kalcium-nitrát

A figyelmeztető mondatok

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
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P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

A gyermekbiztos zárrhoz vonatkozó igények

A csomagolásra a vakok számára tapintással érzékelhető figyelmeztetőt kell helyezni.

2.3. Egyéb veszélyek

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van határozva az
üzem levegőjében megengedett legmagasabb koncentráció

Azonosító számok Anyag neve

Tartalom a
keverék

tömegszáza
lékában

Az osztályozás az 1272/2008/EK
rendelet szerint

Megj.

CAS: 10124-37-5
EK: 233-332-1

Kalcium-nitrát 45 Ox. Sol. 3, H272
Acute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318

A veszélyességi osztály szövegét és figyelmeztető mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegély:

Belélegzés esetén

Nem jellemző. A száj- és orrüreget öblítsük ki vízzel. Vigyük friss levegőre vagy jól szellőztetett helyiségbe a sérültet.
Tartósan fennálló tünetek esetén hívjunk orvost.

Ha bőrre kerül

A szennyeződött ruházatot vessük le és azonnal mossuk le a bőrfelületet szappannal és bő vízzel. Fennmaradó
tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

A szemet azonnal ki kell öblíteni bő vízzel, a szemhéjat elhúzva, a szem teljes felületén, legalább 15 percig.
Forduljunk szakorvoshoz.

Lenyelés esetén

Azonnal hívjunk orvost. A szájüreget vízzel öblítsük ki, itassunk 1-2 pohárvizet. Ne hánytassuk. Eszméletlen
sérültnek tilos szájon át bármit beadni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belélegzés esetén

nincs adat

Ha bőrre kerül

nincs adat

Szembe kerülés esetén

Vörösség.

Lenyelés esetén

Hasi fájdalom, kék ajkak vagy körmök, zavartság, görcsök, szédülés, fejfájás, hányinger, eszméletlenség.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Normál esetben azonnali orvosi ellátás nem szükséges, azonban, ha a tünetek nem múlnak el, forduljunk orvoshoz.
Methemoglobin képződést okozhat.
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5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A termék nem éghető. A helyi környezetnek és körülményeknek megfelelő oltóanyagot használjuk. Vízsugár,
tűzoltóhab.

Az alkalmatlan oltóanyag

nincs adat

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűzben képződő bomlási, égési termékei mérgező gázok (nitrogén-oxidok). A szilárd (vízmentes) kalcium-nitrát
éghető anyagokkal érintkezve, zárt térben robbanást okozhat.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Tűzoltásnál sajátlevegős légzőkészüléket és egyéni védőfelszerelést
kell használni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Kerülje az anyag belégzését, szembe és bőrre kerülését. A személyzetnek a
feladatnak megfelelő védőruházatot kell viselni(védőruha, védő csizma). Vészhelyzet esetén az illetéktelen
személyeket tartsuk távol.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Az anyag csatornába vagy élővízbe jutását meg kell akadályozni. Nagy mennyiség csatornákba, felszíni vagy felszín
alatti vizekbe jutása esetén a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell, mert eutrofizációhoz vezethet.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A szétfolyt anyagot gáttal körül kell venni (föld, homok, sóder stb.) A kiömlött terméket azonnal fel kell takarítani,
tiszta, felcímkézett edénybe gyűjteni. A felitatáshoz ne használjon faforgácsot vagy más éghető vagy szerves
anyagot. Hígítsa fel vízzel vagy itassa fel inert anyagokkal, mint mészkő/dolomit, gipsz vagy homok. A
szennyezettség mértékétől és jellegétől függően hasznosítható folyékony műtrágyaként, vagy engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek kell átadni.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A szennyezett mentesítő anyagot gyűjtse össze, és kezelje a 13. szakasz szerint.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A munkahelyet és a munkafolyamatokat úgy kell kialakítani, hogy megelőzzük, vagy minimálisra csökkentsük ezzel a
termékkel való közvetlen érintkezést. Az anyaggal végzett munka során kerüljük annak szembe, nyálkahártyára,
bőrre, nyílt sebre vagy ruházatra jutását. Használjuk az előírt egyéni védőfelszereléseket. Előzze meg a permet
képződést és a termék szembe kerülését. A termékkel történő hosszabb idejű munkavégzés esetén használja a
szükséges védőeszközöket (pl.: kesztyű, szemüveg; ld. 8. szakasz). A termék használata közben ne egyen, igyon
vagy dohányozzon. A munka befejezése után alaposan mosson kezet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános követelményeknek. A tároló
helyiséggel kapcsolatos követelmények: Tárolja hő és tűz forrásától távol. Nem szabad együtt tárolni éghető
anyagokkal vagy redukáló szerekkel. A tárolóterületen dohányzás és nyílt láng használata tilos. A raktár legyen
száraz és jól szellőző. Ügyeljünk a tárolóterületen a tisztaságra. A tároló edényzettel kapcsolatos követelmények: Az
edényzet anyaga ellenálló legyen: pl. műanyag (PE, PP, PVC) Kerülendő anyagok: Meg kell akadályozni, hogy éghető
anyagokkal, redukáló szerekkel, erős savakkal, fémporokkal keveredjen.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Fagyásgátló betonadalékszer.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A munkahelytől függően figyelembe veendő határértékkel rendelkező alkotórészek (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet 1.
melléklet): a termék komponenseire nincs meghatározva munkahelyi határérték.
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8.2. Az expozíció ellenőrzése

Kollektív / műszaki védő intézkedések: megfelelő szellőzés a munkahelyen.
Általános / higiénés védelmi intézkedés: Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól távol tartandó. Kerülni kell a bőrrel és
szemmel való érintkezést. Munkahelyi szünetek előtt és munkavégzés után mossunk kezet. A szennyezett, átitatott
ruházatot azonnal le kell vetni.

Szem-/arcvédelem

Jól illeszkedő védőszemüveg használata kötelező. (EN 166)

Bőrvédelem

Kézvédelem: Viseljünk megfelelő anyagú - pl. PVC, gumi védőkesztyűt. A kesztyű anyagának áthatolhatatlannak és a
termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie. A kesztyű anyagának kiválasztásánál figyelembe
kell venni az áttörési időt, a permeációs tényezőt és a degradációt. Kesztyű anyaga: a kesztyű kiválasztása nem csak
az anyagtól, hanem egyéb jellemzőktől is függ, amelyek gyártótól függően változhatnak. A kesztyű anyagának
áttörési idejére vonatkozó adatok a gyártótól szerzendők be.

Test védelem: Védőruházat.

A légutak védelme

Ha permet vagy köd képződne, használjunk B/P2 típusú filterrel ellátott fél-maszkot.

Hőveszély

nincs adat

A környezeti expozíció elleni védekezés

Az anyag csatornába vagy élővízbe jutását meg kell akadályozni. Nagy mennyiség csatornákba, felszíni vagy felszín
alatti vizekbe jutása esetén a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell, mert eutrofizációhoz vezethet.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot folyékony

Szín színtelen-sárgás

Szag szagtalan

Olvadáspont/fagyáspont -25 °C

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány nincs adat

Tűzveszélyesség nincs adat

Felső és alsó robbanási határértékek nincs adat

Lobbanáspont nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet nincs adat

Bomlási hőmérséklet nincs adat

pH 5.5-6.5 (hígítatlan)

Kinematikus viszkozitás nincs adat

Vízoldhatóság vízzel elegyedik

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték) nincs adat

Gőznyomás nincs adat

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

     Sűrűség 1.4 g/cm³

Relatív gőzsűrűség nincs adat

Részecskejellemzők nincs adat

9.2. Egyéb információk

Oldószer tartalom (víz): 55%
Szerves oldószerek: 0 %

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Normál felhasználási és tárolási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál felhasználási és tárolási körülmények között stabil.
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10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A vízmentes kalcium-nitrát hőre bomlik és az éghető anyagok égését táplálja. Éghető anyagokkal keveredve tűz
hatására és/vagy nyomás alatt robbanásveszélyes lehet. Redukáló szerek, erős savak hatására mérgező gázok
képződhetnek.

10.4. Kerülendő körülmények

Tartósan 100°C feletti hőmérséklet és éghető anyagokkal való szennyeződés

10.5. Nem összeférhető anyagok

Éghető anyagok, redukáló szerek, erős savak és finom fémporok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Tűz, magas hő hatására, redukáló anyagokkal vagy erős savakkal keveredve mérgező gázok (nitrogén-oxidok,
ammónia) képződhetnek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

A kalcium-nitrátra és más nitrátokra elvégzett toxikológiai vizsgálatok (kereszthivatkozásra alkalmas) eredményeit
közöljük.

Akut toxicitás

Lenyelve ártalmas.

kalcium-nitrát tetrahidrát (CAS: 13477-34-4)
LD50 orális: 300-2000 mg/kg bw patkány

salétromsav, kalcium kálium só, hidrát (szinonimák: Nitrical-K, kálium-pentakalciumnitrát dekahidrát) (CAS: 905593-
70-6)
LD50 dermális: > 2000 mg/kg bw patkány

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Csírasejt-mutagenitás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

ammónium-kalciumnitrát (CAS: 15245-12-2)
bakteriális reverzmutációs teszt: S. typhimurium; E. coli - negatív

kálium-nitrát (CAS: 7757-79-1)
emlőssejt génmutációs teszt: egér limfóma - neatív

ammónium-kalciumnitrát (CAS: 15245-12-2)
in vitro emlős kromoszóma aberrációs teszt: emberi perifériás limfocita - negatív

Rákkeltő hatás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Reprodukciós toxicitás

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

kálium-nitrát (CAS:7757-79-1)
szájon át patkány NOAEL (P): >= 1500 mg/kg tt/nap

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.

Aspirációs veszély

A besorolási kritériumoknak nem felel meg a rendelkezésre álló adatok alapján.
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11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ: A legvalószínűbb expozíciós út a bőr és a szemek expozíciója,
melynek kockázata a személyi védőeszközök használatával minimálisra csökkenthető. Az inhalációs út csak akkor
jellemző, ha a használat során belélegezhető permet keletkezik. Normál körülmények között a lenyelés nem jellemző,
csak véletlenszerűen fordulhat elő.

A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:

Bőrkontaktus: hosszantartó expozíció esetén bőrfelület berepedezése, fájdalom.
Szemkontaktus: szemvörösség.
Lenyelés: hasi fájdalom, kék ajkak vagy körmök, zavartság, görcsök, szédülés, fejfájás, hányinger, eszméletlenség.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Akut toxicitás

Kálium-nitrát (CAS: 7757-79-1)
statikus akut toxicitási teszt halakon: Poecilia reticulata - LC50 (96 h): 1378 mg/l
akut toxicitási teszt gerincteleneken: Daphnia magna - EC50 (48 h): 490 mg/l
sósvízi alga és vízi növényeken végzett teszt: aljzati diatóma algák - EC50 (10 d): > 1700 mg/l

nátrium-nitrát (CAS:7631-99-4)
respiráció gátló teszt túlnyomórészt kommunális szennyvíz aktivált iszapja:
EC10 (180 min): 180 mg/l
EC50 (180 min): > 1000 mg/l

További adatok

A kalcium-nitrátra nézve nem állnak rendelkezésre adatok, ezért más nitrátokra elvégzett öko-toxikológiai
vizsgálatok (kereszthivatkozásra alkalmas) eredményeit közöljük.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Nem perzisztens. Vízben a kalcium-nitrát ionjaira disszociál. A nitrát anaerob körülmények között természetes és
ellenőrzött körülmények között (szennyvíztisztító technológiákban) is lebomlik. Az anaerob bomlás termékei:
dinitrogén-oxid, nitrogén, ammónia. A biológiai lebomlási idő szennyvíztisztítókban 70 g N/kg oldott szilárd
anyag/nap 20°C-on. A nitrát a növények számra tápanyag. A természetes nitrifikációs/denitrifikációs körfolyamatban
lebomlik

12.3. Bioakkumulációs képesség

Nem bioakkumulatív, mivel szervetlen vegyület és így megoszlási hányadosa kicsi.

12.4. A talajban való mobilitás

Szervetlen, vízben nagyon jól oldódó vegyület, így alacsony az adszorpciós hajlama. A nitrát tápanyag a növények,
anaerob és aerob mikroorganizmusok számára.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon
bioakkumulatív (vPvB) anyagokra vonatkozó kritériumoknak.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Nincsenek további releváns információk.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincsenek további releváns információk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék ill. elhasznált termék: Előzze meg, hogy a termék vízfolyásokba, csatornákba jusson. A kiömlött
terméket azonnal fel kell takarítani, tiszta, felcímkézett edénybe gyűjteni (további információk a 6.3. szakaszban). A
szennyezettség mértékétől és jellegétől függően hasznosítható folyékony műtrágyaként, vagy engedéllyel rendelkező
hulladékkezelőnek kell átadni. Tilos a háztartási hulladékba dobni. Ne engedje a terméket a csatornába Kezelésére a
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben illetve az EU, és az adott
ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

Jogi előírások a hulladékokról:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
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Hulladéktípus kódja

06 03 14 szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

15 02 03 abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től

Csomagolóanyag hulladéktípus kódja

15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám vagy azonosító szám

nem tartozik a szállítási szabályzatok előírásainak hatálya alá

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

nem releváns

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

nem releváns

14.4. Csomagolási csoport

nem releváns

14.5. Környezeti veszélyek

nem releváns

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

nincs adat

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi
előírások/jogszabályok

Kémiai biztonság
1907/2006/EK rendelet (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH)
2020/878/EU rendelet melléklete a biztonsági adatlapok elkészítésével kapcsolatos követelményekről
1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és
csomagolásáról (CLP/GHS)
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások
és tevékenységek részletes szabályairól
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és
biztonságának védelméről

Biocidok:
528/2012/EU rendelet (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM– FVM– KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának
feltételeiről
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes
szabályairól

Munkavédelem:
3/2002 (II.08.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

Veszélyes hulladékok:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

Szállítás:
61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Oldal 7/9 A biztonsági adatlapot készítette: InnovaTox Kft.



BIZTONSÁGI ADATLAP
az Európai Parlament és a Tanács hatályos szerkesztésű 1907/2006/EK

(REACH) rendelete értelmében

ÉK-Frost®
Kidolgozás időpontja 2022. 12. 08.

Felülvizsgálat dátuma Verziószám 1.0

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A termékre vonatkozóan nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapban alkalmazott figyelmeztető mondatok jegyzéke

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

A biztonsági adatlapban alkalmazott óvintézkedésekre vonatkozó mondatok jegyzéke

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Egyéb fontos biztonsági, munka- és egészségvédelmi információk

nincs adat

A Biztonsági adatlapban használt rövidítések magyarázata

ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás

AK Átlagos koncentráció (nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett
koncentrációi)

BCF Biokoncentrációs tényező

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló
1272/2008/EK rendelet

EINECS Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

EK EINECS azonosító szám

EmS Készültségi terv

EU Európai Unió

EuPCS Uniós termékbesorolási rendszer

IATA Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC Ömlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozó Nemzetközi

ICAO Nemzetközi személy légi szervezete

IMDG Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi

INCI Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet

IUPAC Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniója

log Kow Megoszlási hányados: n-oktanol/víz

MARPOL Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről

MK Maximális koncentráció (rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja)

OEL Munkahelyi expozíciós határértékek

PBT Perzisztens, bioakumulatív, toxicitás

ppm Milliomodrész

REACH Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása

RID Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

UN Az anyagok és tárgyak négyjegyű azonosító száma, amely az „ENSZ Minta
Szabályzat”

UVCB Ismeretlen szerkezetű vagy változó összetételű, összetett reakcióban keletkezett
vagy biológiai eredetű anyagok

VOC Illékony szerves vegyületek

vPvB Nagyon perzisztens és bioakumulatív

Acute Tox. Akut toxicitás

Eye Dam. Súlyos szemkárosodás
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Ox. Sol. Oxidáló szilárd anyag

Oktatási utasítások

nincs adat

Ajánlott felhasználási korlátozások

nincs adat

A biztonsági adatlap összeállításához felhasznált információk forrásai:

nincs adat

Végrehajtott módosítások (információk, amelyek hozzáadva, törölve vagy módosítva lettek)

Felülvizsgálat oka: Jogszabályi változások követése.

Nyilatkozat

A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot szállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit
nem ismerve - nem vonható felelősségre semmilyen előre nem látható, nem előírás szerű használatból eredő
káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló események bekövetkezéséért. A tevékenységet
végző köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre
vonatkozik.
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